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  يادداشت سياسي 
  

ايراني ديگر را 

هاي بي شمار » ندا«

  .خواهند ساخت
  مهدي سامع

 خرداد امسال ايران دگرگـون شـده        23از روز شنبه      
 روز گذشته عليرغم توقف كـار رسـانه     10طي  . است

هاي خارجي و عليرغم سانسور كامل در رسانه هاي         
داخلي، اخبار قيام آزاديخواهانه مردم ايـران بـه خبـر      

  . ل مهمترين رسانه هاي جمعي تبديل شده استاو
بسياري از تحليلگران و مفسران سياسي آن چه كـه          
در نمايش انتخابات قالبي اتفاق افتاد را پيش بينـي           

بـراي مثـال مـن در يادداشـت سياسـي       . كرده بودند 
نبايـد  «:شماره قبل نبرد خلق تاكيد كـرده بـودم كـه          

ـ » ترديد كرد كه كانديداي مـورد حمايـت     ي فقيـه  ول
كه مي تواند در نقش يك كوتوله سياسـي و يـك            «

گماشته گوش به فرمان باشد، محمود احمـدي نـژاد          
است و خامنه اي از همه قدرت خود براي به كرسي           

و اين كـه  » .نشاندن احمدي نژاد استفاده خواهد كرد   
يـك كوتولـه سياسـي و       «محمود احمدي نـژاد كـه       

توسـل بـه   منفورترين بازيگر اين نمـايش اسـت، بـا      
قــدرت دولتــي بــه شــمول ســپاه پاســداران، بــسيج، 
ارگانهاي علني و مخفي امنيتي و در دسـت داشـتن           
مجريان اصلي در وزارت كشور و با اتكا به ثـروت از            
طريق هزينه كردن درآمد نفت و رواج گدا پروري بـا      
پخش پول، توزيع سـيب زمينـي مجـاني و پرتقـال             

 غيبـي چـشم بـه       اسرائيلي و البته به مدد امـدادهاي      
تالش  احمدي نژاد اين اسـت       . پيروزي دوخته است  

  ».كه نمايش در دور اول به سرانجام برسد
  2بقيه در صفحه 

  

زورآزمايي جناحهاي حكومتي   

  و منافع كارگران و مزدبگيران
 زينت ميرهاشمي

  5بقيه در صفحه 
  

  

  سرمقاله 

باز هم اشتباه استراتژيك 

  يك خودكامه ديگر
  منصور امان

"مب گذاري زير عمارت       "هندسي انتخابات متبديل به ب 
ميليونها نفر در سراسر ايران به پا       .  گرديده است  "نظام"

خاسته اند و نمايش ابلهانـه آيـت اهللا خامنـه اي و بانـد      
 امنيتي او را به گونه ي ترميم ناپذيري بر هم           –نظامي  
ـ       . زده اند  د جوانان، زنان و مردان، خيابانها را فتح كرده ان

 تـا   "انقـالب "و زير گامهاي سنگين و مـصمم آنهـا از           
، سقف بارگاه ولي فقيه در حال فرو ريختن بـر         "آزادي"

  . سر ساكنانش است
  

  چرا مهندسي سخت افزاري؟
اين پرسشي است كه بـا توجـه بـه ابزارهـاي زمينـي و           
خودكارهاي جادويي كه آقاي خامنه اي و باند او بـراي           
نوشتن فينال نمايش انتخاباتي دارنـد، در نگـاه نُخـست           

  چه، آنها مي توانستند. پاسخ فوري و در دسترسي ندارد

به روال معمول با آميزه اي از تقسيم سهم، رشوه، تقلُب           
 ديگ آش انتخابات را لب پر نـزده بـه مقـصد             و تهديد، 

برسانند بدون آنكه بوي نامطبوع معجون، مشامها را بـه          
بـه جـاي آن،     . گونه تحمل ناپذيري تحريك كرده باشد     

ولي فقيه و شُركا اراده خود براي حفـظ و بتـون ريـزي              
  . قُدرت را به طور ضربتي و ناشيانه به ماده تبديل كردند
  4بقيه در صفحه 

  ان در مسير رهائيزن
  ويژه حضور پرشور زنان در نبرد جاري عليه 

  نظام واليت فقيه

  آناهيتا اردوان

  8صفحه 

 يك انتخابات آزاد،  پيش به سوي

 دمكراتيك و عادالنه

  3در صفحه 

  

  سرگيجه سياسي 
  جعفر پويه 

  6صفحه

  جهان در آيينه مرور

 ليال جديدي

  :در اين شماره مي خوانيد
اميل در نبردي  شكست ببرهاي ت-

  نابرابر با سريالنكا
   گشايش به روي كوبا-
   اوباما و زيارت در قاهره-

 13در صفحه 

  

ارتقاء جنبش دانشجويي 

  پاسخي به شرايط حاضر
  نادر داروگ 

  12صفحه 

  رويدادهاي هنري 
  ليال جديدي  

  14 صفحه 
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  ايراني ديگر را

هاي بي شمار » ندا «

  خواهند ساخت
  1بقيه از صفحه 

  
اما آن چه پـس از اعـالم نتـايج ايـن            
نمــايش قالبــي روي داد، همــه و بــه 
. ويژه ولي فقيه نظام را غـافلگير كـرد        

قيام مردم ايران كه با شـعار بـر حـق           
ــات« ــه » ابطــال انتخاب شــروع شــد ب

» مرگ بـر ديكتـاتور  «سرعت به شعار   
 خـرداد  25در روز دوشـنبه    . ل شد تبدي

تظاهرات مليـوني مـردم بـه ويـژه در          
ــدادي از   ــان آن تع ــه در پاي ــران ك ته
هموطنان مـا بـه سـركوبي مـزدوران         
خامنه اي بـه شـهادت رسـيدند، پيـام        
روشني براي همه ي طرفهاي درگيـر       

امـا سـيد   . در صحنه سياسي ايران بود    
علي خامنه اي به مقابله با ايـن پيـام           

ــت  ــه روز  برخاس ــاز جمع  29و در نم
خرداد با توپ و تشر مردم را در مقابل         
دو راهي جنگ و يا تسليم قـرار داد و          
زنان و مردان ايران زمين يك روز بعد        
به قيام خود ابعاد جديـدي دادنـد كـه          
طي  آن دهها تن از مـردم ايـران بـه            

پاسخ مردم به حرفهـاي     . خون طپيدند 
ــ   كخامنـه اي بــسيار واضــح بــود و ي

 30كه در شامگاه     يا  هي ثان 40 يئوديو
خرداد از نحوه شهادت ندا آقا سـلطان        
در سراسر جهان منتشر شـد، مليونهـا        

مردم سراسر جهان را تكـان داد      از  تن  
و بدين ترتيـب نـدا بـه سـمبل قيـام            

ــرداد   عليـــه 1388آزاديخواهانـــه خـ
ما با تـسليت    . استبداد ديني تبديل شد   

وه به مردم ايـران، خـود در غـم و انـد     
خانواده ندا و همه زنان و مردانـي كـه      
طي ايـن قيـام پرشـكوه بـه شـهادت           

  . رسيده اند شريك و سهيم مي دانيم
اين روزها يك سوال مهم براي همـه        
مطرح است كه سيد علي خامنه اي به    
چــه منظــور بــا تقلــب و رقــم ســازي 
نجومي براي بار دوم گماشـته خـود را     
. پيروز نمـايش انتخابـات اعـالم كـرد        

پـس  . راي اين بايد به عقب برگـشت     ب
از آن كه خميني جام زهر آتش بس را  
نوشـــيد و يـــك ســـال پـــس از آن 
درگذشت، سازشي بـين رفـسنجاني و       
خامنه اي صورت گرفت و علـي اكبـر         
هاشمي رفسنجاني با يك نقـل قـول        
ــس   ــست مجل ــي توان ــي از خمين جعل
خبرگان آن زمان را براي بـه واليـت          

. راضي كند رساندن آيت اهللا يك شبه      
اولين قرباني اين سـازش سـيد احمـد         
خميني بود كه از رمز و راز اين سازش   

دوران . و اين جعل مزورانه با خبر بـود       
 ســاله رياســت جمهــوري هاشــمي  8

ــين دو    ــدال ب ــه ج ــسنجاني عرص رف
. ديدگاه در هرم قـدرت و ثـروت بـود         

ديدگاه اول كه در تغيير قانون اساسي        

 به قدرت   در اواخر عمر خميني و اوايل     
ــشتري    ــش بي ــه اي نق ــيدن خامن رس
داشت، طرفـداران ذوب در واليـت را        
تشكيل مـي دهنـد كـه بـراي بقـاي           
واليت به حذف كامل رقبا، يك پايـه         
كردن قدرت و سـرانجام حـذف مـواد         
جمهوريت از قـانون اساسـي و ايجـاد         

ــد  ــاد دارن در . حكومــت اســالمي اعتق
ــوري    ــت جمه ــان دوره دوم رياس پاي

هللا بادامچيان اين طرح    رفسنجاني اسدا 
  .را به طور علني مطرح كرد

ــداران برجــسته   ــه طرف ــدگاه دوم ب دي
كردن بيشتر مواد مربوط به جمهوريت      
در قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي        

  . مربوط مي شود
تغيير قانون اساسي جمهوري اسالمي      
كه در اساس يك قـانون ارتجـاعي و         
ناقض حق حاكميت مردم است، منجر      

ـ    امـا  . شتر ولـي فقيـه شـد      به قدرت بي
 سـاله  8جدال دو ديـدگاه طـي دوران        

رقسنجاني منجر به شـكل گيـري دو        
هاشمي رفسنجاني در . دسته بندي شد 

 ساله رياست جمهـوري     8پايان دوران   
اش بــه تالشــي نافرجــام بــراي تغيــر 
قانون اساسي به منظور اين كه بتوانـد        
ــت    ــسند رياس ــوم در م ــار س ــراي ب ب

ايـن  .  زد جمهوري جلوس كند دسـت    
تالش در اصل به وسـيله سـيد علـي          
خامنه اي شكست خـورد و در مقابـل         
با تالش رفسنجاني و شـرايط موجـود        
در جامعه و در سطح جهـاني رياسـت         
جمهوري محمد خاتمي بر ولـي فقيـه        

  . تحميل شد
دوران رياست جمهوري خاتمي شكاف    
در درون هرم قدرت و ثروت را با سـه        

اين . كردسره كردن حاكميت برجسته     
وضعيت كه به ميزاني براي برآمد توده   
اي شرايط مساعد را فراهم كرده بـود        
. براي ولي فقيه غير قابل تحمـل بـود        

 و پـس از     2001 سـپتامبر    11عمليات  
آن جنگ در افغانستان و عـراق يـك         
فرصت بي نظيـر در اختيـار آيـت اهللا          
ــود   ــع خ ــون مرج ــه اكن ــه اي ك خامن

 بود قرار خوانده شيعيان جهان نيز شده    
چهار سال پـيش در نهمـين دوره        . داد

نمــايش انتخابــاتي، خامنــه اي بــراي 
اولــين بــار در نــسبت آرايــي كــه بــه 
صندوق ريخته شـد دسـت بـرد و بـا            
كمك سپاه و بسيج و دار و دسته هاي  
اراذل و اوباش و با مديريت فرزنـدش        
يك كوتوله سياسي را به مسند رسـاند    

ري بـه  و بدين ترتيب به يك ضربه كا      
برآمـد دكتـر محمـود      . رقبا وارد كـرد   

احمدي نژاد در نقش گماشته ولي يك    
اعالم جنگ آشكار  به مردم ايران، به        
جامعه جهاني و بـه رقبـاي داخلـي در       

دوران چهـار   . هرم قدرت و ثروت بـود     
ساله رياست جمهوري احمـدي نـژاد،       
دوران تصفيه حسابهاي داخلي، دوران     

تمـاعي  سركوب بي امان جنبشهاي اج    
و دوران تالش براي كـسب هژمـوني        
در منطقه از طريق پيشبرد پروژه اتمي       
ــالمي در   ــادگرايي اسـ ــدور بنيـ و صـ
كشورهاي ديگر و به ويـژه در عـراق،         

خامنـه اي در    . بـود ...لبنان، فلسطين و  
اين دوران با آگاهي به اين كه دشمن        
اصلي در درون كشور اسـت و امكـان         
ا جنگ خـارجي وجـود نـدارد، خـود ر         
. براي حملـه نهـايي آمـاده مـي كـرد          

هدف خامنه اي اين بود كـه در يـك          
آن » همـه «شعبده بازي انتخاباتي كه     

اعـالم كننـد،    » حماسه بـا شـكوه    «را  
گماشته خود را براي بار دوم به مـسند    
رياست جمهوري بگمـارد و بـا حـذف         

رقم سازي و تقلب پـر      «رقبا از طريق    
پروژه اي كه چهار سال قبـل       » شكوه

از كرده بود را به سرانجام برسـاند و    آغ
ــدهاي    ــه بان ــم ب ــردم را ه ــساب م ح

ــد  ــذار كن ــشه . ســركوبگر واگ ــن نق اي
 خـرداد بـه     22مهندسي شـده در روز      

اجرا در آمد و عمله و اكره خامنـه اي          
 مليـون   39ناشيانه  با يك سرهمبندي    

 24راي به حساب واليت خامنه اي و        
مليون راي به حساب گماشته او واريز       

يك روز بعد كه هنوز قيـام در         . كردند
مرحله اوليـه آن بـود خامنـه اي طـي          

ـ   خود مـي  » وظيفه«پيامي    ست كـه دان
 كــساني كــه در خلــق ايــن  از همــه«

حادثه بزرگ نقش آفريدنـد صـميمانه       
ــگزاري ــ»سپاســ ــد د و ب كنــ گويــ

خرداد، بـا هنرنمـائي     22  انتخابات  «:كه
ي   ئي در سلسله    ملت ايران، نصاب تازه   

. طـوالني انتخابهـاي مّلـي پديــد آورد   
ــيش از هــشتاد درصــدي   مــشاركت ب

 و   ها و رأي بيست   قمردم در پاي صندو   
ــيس   ــه ري ــوني ب ــار ميلي ــور  چه جمه

منتخب، يك جشن واقعي است كه به       
حــول و قــوه الهــي، خواهــد توانــست 
پيشرفت و اعتالي كشور و امنيت ملي 

  » .و شور و نشاط پايدار را تضمين كند
ولي فقيه در اين پيام كه بعضي آن را          

» هنــر نمــايي«عجوالنــه دانــستند از 
كه توانستند با حقـه      اياديش براي اين  

بازي، تقلب و شعبده بازي يك كوتوله       
سياسي و يكـي از منفـورترين چهـره         

ايران را بـه  هاي سياسي در بين مردم     
»  مليـــوني24«رياســـت جمهـــوري 

برگمارد تشكر كرد و البته باز هم فكر        
نمـــي كـــرد كـــه دود و دم شـــعبده 
بازيهايش اين بار بـه چـشمانش فـرو         

رسوايي ايادي ولي فقيـه     . خواهد رفت 
آن چنان مفتضحانه بـود كـه تـا ايـن           

ــه  ــنبه (لحظ ــه ش ــر2س ــوراي )  تي ش
ــه   ــان ب ــافي  3نگهب ــون راي اض  ملي

  .كرده استاعتراف 
روز يكشنبه مردم به اين پيام بـا قيـام     

روز دوشنبه با حضور    . خود پاسخ دادند  
مليوني زنان و مردان ايران زمين همه       
ي روياهاي ولي فقيه براي گـذار بـي         
. درد سر و كم هزينه نقش بر آب شـد         

 خـرداد سـيد   26عصر روز سـه شـنبه      
علي خامنه اي كه سلطنت مطلقه اش       

لـرزه افتـاده بـود، در       با قيام مردم بـه      
ــتانه« ــستي دوس ــا » نش ــدگان ب نماين

ــار ــتادهاي چه ــامزد س ــدگان ،ن  نماين
شوراي نگهبان، وزارت كشور، سازمان     
ــسيون     ــشور و كمي ــل ك ــي ك بازرس
تبليغات انتخابات، ديدگاههاي خـود را      

طور صـريح و شـفاف   ه  ب مورد قيام مردم  در
  .كردبيان 

 40حــضور نزديــك بــه «:خامنــه اي گفــت
ي مردم در پاي صندوقهاي راي يـك        ميليون

راي «كـه  » افتخار براي نظام اسالمي است    
دهندگان در گـزينش افـراد داراي اخـتالف         
ســليقه هــستند امــا در اعتقــاد بــه نظــام و  
پشتيباني از جمهوري اسالمي، همـه داراي       

خامنه اي چنـد    » .يك نظر و ديدگاه هستند    
 مليون را به رخ جهانيـان       40بار رقم قالبي    

ــشا ــتك ــه  «:ند و گف ــك ب ــضور نزدي  40ح
ــندوقهاي راي   ــاي ص ــردم در پ ــوني م ميلي
باالترين نصاب حضور در انتخابـات بعـد از         

 ايـن افتخـار     و.....اسـت گذشت سـي سـال      
بزرگ كه حتـي رسـانه هـاي بيگانـه آن را            
فوق العاده خوانده اند بايد حفـظ شـود زيـرا           
اين افتخـار متعلـق بـه مـردم و همـه راي             

  » .دهندگان است
سپس خامنه اي وارد اصل موضـوع شـد و           

عــده اي بــا وحـدت ملــت ايــران و  «:گفـت 
 ايـن   و...تحكيم نظام اسالمي موافق نيستند    

عده همـان كـساني هـستند كـه حرفهـاي           
خالف واقع را به افراد مختلف منتقـل مـي          
كننــد و حتــي خرابكــاري نيــز انجــام مــي  

ايـن تخريبهـا و كارهـاي زشـت و          .....دهند
 اتفـاق افتـاد مربـوط بـه         بعضي جناياتي كه  

مردم و حاميان نامزدها نيست بلكه مربـوط        
به اخاللگران است و همه بايد در مقابل آن         

و .........بايستند و صريحا اعالم موضع كننـد      
امروز همه تكليف داريم تا از هويت جمعـي         
كشور و نظام دفاع كنيم و نگذاريم مردم در         

  ».مقابل يكديگر قرار گيرند
ر اين سخنراني كوشيد تا حساب      ولي فقيه د  

مردم را از حساب همكـاران قـديمش جـدا          
كند و اين در حـالي بـود كـه گزمـه هـاي              

همزمان بـا سـركوب    » مقام معظم رهبري  «
مردم، فعـاالن سـتاد موسـوي و كروبـي را           

  .يكي پس از ديگري دستگير مي كردند
 روزها و شبهاي چهارشنبه و پنجشنبه ايـن        

ه سياسـي ايـران را      قيام مردم بود كه صحن    
طـرح خامنـه اي بـراي      . شفاف مي سـاخت   

جراحــي كامــل در واليــتش اكنــون تحــت 
الشعاع قيام مردم قرار گرفته بود و اين قيام         
مردم بود كه همه را به انتخاب موضـع فـرا           

  .مي خواند
براي بار » رهبر معظم« خرداد 29روز جمعه   

سوم طي يك هفته به صحنه آمد و با نشان   
و دندان به مردم و تالش براي       دادن چنگ   

دلجويي مضحك از رقبا به دفـاع جانانـه از          
ولـي فقيـه مـي      . گماشته واليتش پرداخـت   

دانست كه اگر مثل شـاه اعتـراف كنـد كـه        
صداي انقالب را شنيده است، بساط ننگـين       
سلطنت مطلقه اش كه بـيش از هـر زمـان           
. متزلزل و بحراني شده، سرنگون خواهد شد      

نمـايش  « و  » ظير و حماسي  ن  حضور بي «او  
 40« و» عظيم اعتماد و اميد و شادابي ملي      

اي سياســي  زلزلــه«راي را دليــل » ميليــون
ــراي دشــمنان ــرد و » ب ــتش اعــالم ك والي

احساس تعهد جمعي بـراي حفـظ      «خواستار  
  .شد» كشور و نظام
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نمايش مضحكي كه ولي فقيه نظام از ماهها        
 خـرداد بـه     22پيش مهندسي كرده بود، روز      

سرانجام رسيد و سيد علي خامنه اي با تقلب         
و راي سازيهاي نجومي و طي يـك شـعبده          
بازي، به جراحي در واليت ننگينش مبـادرت        
ورزيد و گماشته گوش به فرمـان خـود را در           

  .مقام تداركچي نظام ابقا كرد
:  خرداد گفتـه بـوديم  12در اطالعيه مورخ ما  
ــران   « ــق اي ــدايي خل ــاي ف ــازمان چريكه س

هرگونه آمار و ارقام در مورد شركت مردم در         
اين نمايش ارتجاعي را به علت خصلت ضـد         
دمكراتيك آن، به علت مـديريت آن توسـط         
عوامل ولي فقيه و به علـت فقـدان نظـارت           

  ».داخلي و بين المللي فاقد اعتبار مي داند
آن دسته از نيروهاي سياسي و اجتماعي كـه         
ــردم را بــه شــركت در چنــين نمــايش      م
مفتضحانه تـشويق مـي كردنـد و بـه تـوهم        

دامن مي زدند، اكنون    » تغيير از درون رژيم   «
با حقيقت تلخي روبرو شده و روياهاي آنـان          

  .نقش بر آب شده است
هر « خرداد گفته بوديم كه  12ما در اطالعيه    
يـك  » ن انتخابـات فرمايـشي    يك راي در اي   

اسـتبدادي  » تحكيم پايه هاي نظام   «راي به   
  . و مذهبي واليت فقيه است

شعبده «امروز مير حسين موسوي صحبت از       
حاكميت دروغ و   «و  » صحنه آرايي «،  »بازي

ــتبداد ــا   » اس ــي ب ــدي كروب ــد و مه ــي كن م
آنان بـه   » مشاركت«از اين كه    » سوگواري«
 اظهـار   تبـديل شـده   » ابزار تحكـيم دولـت    «
  .مي كند» شگفتي«

اما زنان و مردان ايران زمين در مقابـل ايـن           
ــا   ــه اي ب ــي خامن ــگ رســواي ســيد عل نيرن
مشتهاي گره كرده ابتكار عمل را بـه دسـت          
گرفته اند و با شجاعت بـه پيكـار و خيـزش            
پرداخته اند تا نشان دهنـد كـه ايـن تحقيـر            
گستاخانه از سوي باند رسواي ولـي فقيـه را          

    .ندبرنمي تاب
چشم بندي ناشيانه و بالهت آميز كارگزاران        
واليت خامنه اي در باز كردن جعبه مارگيري     
و رنگ آميزي يك گُماشته زنگار گرفتـه بـا           

 درصد آرا به عنوان ريـيس       62الك و روغن    
جمهور، با واكُنش خشمگين و به حـق خيـل     

  . گسترده مردم روبرو شده است
لـي فقيـه    ديروز مردم ايران به اعالم جنگ و      

پاسـخ  » مرگ بـر ديكتـاتور    «ارتجاع با شعار    
داده و تنفر و انزجار خود را از رژيـم جهـل و            

  .جنايت ابراز داشتند
ــر     ــه ب ــان و منجمل ــر همگ ــر ب ــروز ديگ ام
مماشاتگران بين المللي روشن شده است كه       
از درون رژيـــم جمهـــوري اســـالمي كـــه 
موجوديتش متكي بـر نفـي حاكميـت مـردم          

 اصالح، گـشايش و رفرمـي       است، هيچ گونه  
امكان پذير نبوده و اين رژيم ارتجاعي بـراي        

بقاي خود ناچار به سركوبي مـردم و صـدور          
  . تروريسم و بنيادگرايي اسالمي است

ابطال انتخابات كه آقايان موسوي و كروبي       
شــعار آن را مــي دهنــد بــه تنهــايي كــافي 

بـا وجـود دوايـري كـه امكـان راي           . نيست
خته انـد، ماننـد شـوراي       سازي را ممكن سا   

نگهبان و همچنـين كنتـرل وزارت كـشور،         
اســتانداريها، فرمانــداريها و ســتاد انتخابــات 
توسط نظاميان و امنيتيها، امكان و ابزارهاي       
ــراي    ــان بـ ــتكاري همچنـ ــب و دسـ تقلـ

  . گردانندگان نمايش انتخابات باقي مي ماند
نبود نظارت نهادها و دسـتگاههاي بـي         در  

ــ ــي و ب ــي نتيجــه هــر طــرف داخل ين الملل
انتخاباتي به سود بانـدهاي ذي نفـع بـراي          

  .تاثيرگذاري و چرخاندن آرا است
خواست مردم ايران برگزاري يك انتخابـات       
آزاد، دمكراتيك و عادالنه تحـت حاكميـت        

چنـين انتخابـاتي كـه همـه ي         . مردم است 
گرايشهاي سياسي و اجتماعي بتوانند در آن       

د، بـا عبـور از ايـن        به رقابت عادالنه بپردازن   
رژيم ارتجـاعي و قـانون اساسـي آن و زيـر        
نظـارت نهادهـاي اجتمــاعي ايرانـي و بــين    
المللي و بدون مداخلـه نيروهـاي نظـامي و          

اين درسـي اسـت     . امنيتي امكان پذير است   
كه مردم بپاخاسته ايران با جنـبش بـر حـق     

  . خود بر آن مهر تاييد مي زنند
ران ضـمن   سازمان چريكهاي فدايي خلق اي    

محكوم كردن سـركوبي خـشن و گـسترده         
خيزش عادالنه مردم ايـران كـه منجـر بـه           
جانباختن تعدادي از هموطنان ما شده است،     
ضمن محكوم كردن دستگيريهاي گـسترده      
به شمول دستگيري برخي از اعضاي سـتاد        
موسوي و كروبـي، ضـمن محكـوم كـردن          
سانسور و فيلتر كردن رسانه هاي اينترنتي و       

ت كامل از جنبش و قيام زنان و مردان     حماي
ايران زمين، مردم را به اتحاد و همبـستگي         
براي سرنگوني بساط ننگـين رژيـم واليـت        
فقيه و استقرار يك نظام دمكراتيك، عرفـي        
و مدافع منافع تـوده هـاي مـردم، فـرا مـي         

  .خواند
ســازمان چريكهــاي فــدايي خلــق ايــران از 

دافع تمامي دولتها و نهادهـاي اجتمـاعي مـ        
حقوق بشر و از تمامي رسـانه هـاي جمعـي     
درخواســت مــي كنــد كــه بــا بــه رســميت 
شناختن حق مردم ايران براي ايجـاد تغييـر         
ــمن     ــي، ض ــت مردم ــك و حكوم دمكراتي
محكوم كردن سـركوبي خـشن و گـسترده         
ــات قالبــي جمهــوري   مــردم ايــران، انتخاب

  . اسالمي را محكوم كنند
   

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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ــالش   ــه اي از ت ــمنان خامن دش
ايجاد «سلطنت مطلقه اش براي     

و » شك و ترديد درباره انتخابات    
ــاد تزلــــزل در مــــورد    ايجــ

نظام سخن گفـت    » مشروعيت«
و با همرديف كردن رفسنجاني و      
احمدي نژاد از يك طرف از ايـن    
ــرگ   ــس از م ــسنجاني پ ــه رف ك

در كنــار « تــا امــروز  مينــيخ
ــري ــوده »رهب ــرف زد و از  ب ح

طرف ديگر به طور صريح اعالم      
 احمـدي نـژاد بـه      نظـر كرد كـه    

ديــدگاههاي او نزديكتــر از نظــر 
بـدين ترتيـب    . رفسنجاني اسـت  

ــكار از    ــور آش ــه ط ــه اي ب خامن
نزديكي نظـري بـين خـودش و        
ــت و   ــرده برداش ــته اش پ گماش
ديگران را در مقابل ايـن مـساله        

ر داد كه يك طرف را انتخاب       قرا
برخـي از   «:خامنه اي گفت  . كنند

كننـد ايـن      دشمنان تـالش مـي    
پيــروزي مطلــق نظــام را بــه    
شكست ملي تبـديل كننـد و بـا         
ــوه  ــل ترديــد جل مــشكوك و قاب
دادن انتخابات نگذارند بـاالترين     
نصاب مشاركت جهـاني بـه نـام        

و تاكيـد   » .اين ملت ثبـت شـود     
ــه  ــرد ك ــدعتهاي«ك ــارِ ب ــر ب  زي
در «د چرا كه    رو   نمي »غيرقانوني

آينده نيز هـيچ انتخابـاتي مـورد        
اعتماد نخواهـد بـود و مـصونيت      

  ».نخواهد داشت
خامنه اي كه مصمم به سركوب      
قيام مـردم اسـت رقبـا را مـورد          

اگــر «:خطــاب قــرار داد و گفــت
نخبگان سياسي بخواهند قـانون     
را زيــر پــا بگذارنــد، خواســته يــا 
ــا  ــسئول خونهـ ــته، مـ ، ناخواسـ

خشونتها و هرج و مرجها خواهند      
 كه اگر ضروري شد     ......و .....بود

ــا را در وقـــت الزم  مـــردم آنهـ
ــناخت  ــد ش ــر ......و.......خواهن اگ

ــري    ــد راه ديگ ــساني بخواهن ك
وقت من خواهم آمـد و       بروند آن 

تر صحبت خواهم     با مردم صريح  
   ».كرد

ايـن راه را    «خامنه اي تصريح كرد كه      
  ».د دادهبا قدرت ادامه خوا

پس از اين سخنراني و قدرتنمايي ولي       
. فقيه همه در انتظار پاسخ مردم بودنـد       

 خرداد مردم ايران با ادامه 30روز شنبه  
قيام و خيزش خود كه در آن تعـدادي          
از زنان و مردان آزاديخواه ايـران جـان    

بـا  » رهبـر معظـم  «باختند به سـخنان     
شعار مـرگ بـر ديكتـاتور و مـرگ بـر            

اسخ دادند و بـدين ترتيـب       خامنه اي پ  
به ولي فقيه صف بندي واقعي و جدي        
را يادآوري كردند و اكنـون ايـن قيـام          
مردم است كه همگان را فرا مي خواند        
كه در صف بندي بين مردم و اسـتبداد      

  .مذهبي، موقعيت خود را تعريف كنند
همه ي تالش خامنه اي اين است كه        

ــسليم » شورشــي«خوديهــاي  ــه ت را ب
 يك بار ديگر آنان را بـه ابـراز          وادارد و 

وفاداري به سلطنت مطلقه اش مجبور      
  .كند

بــراي خامنــه اي دوره جديــدي از روز 
 خرداد آغاز شده و پروسه تك پايـه    23

كردن مطلـق رژيـم واليـت فقيـه بـه           
ايـن تنهـا راه     . سرانجام رسـيده اسـت    

براي حفـظ امنيـت ولـي فقيـه بـود و            
 هرگونه راه حل ديگر براي خامنـه اي       

هرچند از زاويه دلسوزانه مطـرح شـود،        
دردي از دردهاي بي درمان ولي فقيـه        

از ايـن رو    . را نمي توانـد درمـان كنـد       
ــا و    ــسليم رقب ــان ت ــه اي همزم خامن
ــمن   ــركوب دش ــان در س ــشاركت آن م

  .اصلي را طلب مي كند
براي مردم ايران نيز كه بـا قيـام خـود        
جهاني را تكان داده اند نيز راهـي جـز          

هـر  . ايستادگي وجود نـدارد   مقاومت و   
فرد و نيروي سياسي با اين صف بندي        
خــود را تعريــف خواهــد كــرد و البتــه 
روزهـاي قيــام سرشـار از رويــدادهايي   
است كه در مـواردي بـا گذشـت چنـد       

يكي از اين   . لحظه تاريخ ساز مي شود    
لحظه هاي تاريخ ساز زماني بـود كـه         
زنده ياد ندا آقا سلطان در آخرين ثانيه         

 زنـدگي اش بـه همـه ي مـردم     هـاي 
نگاه يك عاشق صلح    . جهان نگاه كرد  

و آزادي به ايراني ديگر كـه نـدا هـاي       
  .بي شمار آن را خواهند ساخت

  1388 تير 2سه شنبه 

  اطالعيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  
   يك انتخابات آزاد، دمكراتيك و عادالنه  پيش به سوي

هاي بي شمار خواهند » ندا«ايراني ديگر را 

  .ساخت
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، همه ي "رهبر"در مسابقه التاري 

قُرعه ها به نام كانديداي او زده شُده 
 و مي تواند -بود و سبد مي توانست 

 تا بي انتها بگردد و بچرخد بدون -
آنكه در هويت برنده خوش شانس 

اين تردستي ابلهانه در . تغييري بدهد
برابر چشم همگان صورت گرفت و 

ن، هر تالش براي بهتر نشان دادن آ
كلك لو رفته را زننده تر و كمتر 

  . سرگرم كُننده جلوه گر مي ساخت
آيت اهللا خامنه اي براي نگه داشتن 
افسار قُدرت در دست و حفظ انحصار 
تعيين سياستهاي كالن، بدون اما و 
. اگر به اين نتيجه نياز داشت و دارد

فاكتورهايي كه وي را به ارتكاب 
وني اشتباه استراتژيك در سرفصل كُن

هدايت كرد، راه ديگري براي او به جا 
بر متن مهمترين اين . نگُذاشته است

عاملها، تيتر بحران از كُنترُل خارج 
شُده اقتصادي، تنش خفه كُننده در 
مناسبات خارجي، اپيدمي فساد 
حكومتي و سرانجام شمشير داموكلس 
نداشتن مشروعيت اجتماعي كه بتواند 

رگيجه آور به مدد آن از اين پيچ س
  . گُذر كُند، خودنمايي مي كُند

  
  پروژه يكدست سازي

بازتاب شرايط مزبور در پايين را 
دستگاه او اين روزها با چشمان از 

 "باال"در . حدقه بيرون زده، مي نگرد
هم موقعيت چندان آرام نمي توانست 

آقاي خامنه اي همچون هر . باشد
مستبد عادي ديگري كه از جالل 

ر ايزدي خود كور شُده است، بارگاه و ف
راه حل را در گُسترش و تمركُز بيشتر 

دماي ديگ . قُدرت جستجو مي كُند
قُدرت هنوز براي جانشين خُميني 
كافي نيست و او چيرگي بر اين كمبود 
را از طريق جراحي ساختاري و حذف 
باندهاي شريك و پر ادعا هدف گرفته 

خبط اصلي آقاي خامنه اي و . است
 امنيتي او فقط – نظامي ماشين

محاسبه غلط توان خود از يك سو و 
قُدرت مانور رقبا از ديگر سو نيست؛ او 
به اشتباه، همه ي معادالت خود را 

 چيده "پايين"بدون به حساب آوردن 
  . است

هنگامي كه او برخالف شيوه گُذشته، 
اجازه برگُزاري مناظره تلويزيوني بين 

ا داد، اين متقاضيان پست اهدايي ر
يك عالمت روشن از نابينايي و 
كرخت شُدن وي و دستگاه اطالعاتي 
اش از به حساب آوردن تاثير اجتماعي 

تاكتيك مزبور تام و . اقدام خود بود
تمام براي بي حيثيت كردن و 
سوزاندن مدعيان و تراشيدن توجيه 

براي حذف قهري آنها بي درنگ پس 
 آقاي .از انتخابات انديشيده شُده بود

خامنه اي، گُماشته خود، زغال كش 
 را اين بار به فرمان "قطار بي تُرمز"

ماشيني بست كه با شتاب سرسام آور 
در يك جاده يك طرفه به سوي 
تصادمي از پيش تعيين شُده با 
باندهاي رقيب حركت مي كرد و شهر 

، همه ي شهروندان را به "آقا"فرنگ 
طور زنده در صحنه ي اسقاط شُدن 

 دو طرف شريك كرده "اُستوانه هاي"
  .بود
  

توهم نسبت به خاموش كردن 
  رمه واليت

با ديدن رهبران حكومت در حالي كه 
با حرارت و به گونه باور پذير دست 
درازي يكديگر به جيب مردم را فاش 
مي ساختند، آخرين سدهاي ذهني 
غيرقابل عبوري كه شهروندان عادي 

زد، در هم را از حاكمان جدا مي سا
آنها در چهره و نشان . فرو ريخت

كساني كه بر سرنوشت شان فرمان 
مي رانند، تبهكاران معمولي، افرادي 
كه در پس رفتار و كردارشان انگيزه 
هاي دون و نا شريف پنهان شُده است 

آيت اهللا خامنه اي . را باز شناختند
تاثير مهيب سنديت يافتن حقايقي كه 

سطح جامعه به گونه غير رسمي در 
گردش مي كرد را به ُكلي دستكم 

اين امر مي تواند از آنجا . گرفته بود
سرچشمه گرفته باشد كه براي او و 

 اش، "نظام"زير مجموعه هاي 
چپاول ميلياردي داراييها و ذخاير 
همگاني، پيشه ي روتين حكومت و 

 آن - هر چند محرمانه –جزو حقوق 
ن براي شهروندا. به شُمار مي آيد

، "علماي اسالم"خاكي، آنهايي كه 
 ريز و "سرداران" و "نواب امام زمان"

درشت، تامين نان روزانه را برايشان 
به چالشي طاقت فرسا و دايمي تبديل 
كرده اند اما ديدن روشن و مشخص 
دستي كه سفره شان را خالي مي كُند، 
يك شوك عميق با تاثيرات پيش 

نان و زنان براي جوا. بيني ناپذير است
و مرداني كه چماق فرهنگ و 
اخالقيات اسالمي بر سرشان فرود مي 
آيد و به طور روزانه تحقير مي شوند، 
انحطاط به نمايش درآمده ي 
حكومت، قطره اي است كه جام خشم 

  . شان را لبريز مي كُند
آقاي خامنه اي و دوستان نظامي و 
امنيتي او گمان مي بردند با تورهاي 

رشاد، برگُزاري مانُور نظامي در شكار ا
شهر، قمه كشي و برگُزاري مناسك 
ساديستي در كوچه و گُذرها، طرح 
ارتقا امنيت اجتماعي و سرانجام 

سركوب سيستماتيك 
دانشجويان، كارگران، 
معلمان و جز آنها توانسته 
باشند به اندازه كافي 

 را به رخ "اقتدار نظام"
مردم بكشند و آنها را به 

سفندان خاموش رمه ي گو
با . واليت باز تربيت كُنند

اين توهم بود كه آقاي خامنه اي به 
خود جرات داد رفتار و سياستي 
همچون شُتُر كارد خورده در چيني 
فروشي پيش بگيرد و لگد زنان و 
خُردكُنان، آقاي احمدي نژاد را در 
برابر نگاه شگفت زده همگان روي 

 رياست كوهان و از ميانبر به كاخ
  . جمهوري ببرد

  
  ُقدرت نمايي خارجي

اگرچه در هيچ دوره اي آمار و اعداد 
اعالم شُده از سوي مالها پيرامون 
نمايشهاي انتخاباتي خود، طرفهاي 
خارجي آن را در آمريكا و اُروپا چندان 
تحت تاثير قرار نداده است اما اين امر 

 از اصرار "نظام"مانع نگرديده كه 
 "دنياپسند" براي عرضه ارقام بيهوده

در مورد ميزان پشتيباني اجتماعي از 
در انتخابات اخير، . خود دست بردارد

آقاي خامنه اي به جر شُمار رويايي 
راي دهندگان، ژست جديدي را نيز به 

او مي خواست صندوق . نمايش افزود
و نفر را يكجا روي سيني نُقره اي 

قاي پيام ابقاي آ. برسر دست بگيرد
احمدي نژاد، حفظ شرايط فعلي و 
ادامه سياستهاي اين دوره و باجگيري 
براي كسب موقعيت بهتر در مذاكرات 
. احتمالي با آمريكاي دوران اوباما بود

آقاي خامنه اي با قاب كردن دوباره 
ي گُماشته جنجالي اش به عنوان 
تابلوي بيروني اراده ي خود، موقعيت 

س هرم بي گُفُتگوي خويش در را
قُدرت جمهوري اسالمي را يادآور مي 
شُد و بدين سبب، برخورداري از درجه 
ي تحمل فشار باال را به طرفهايش 

  . تذكُر مي داد
رهبر جمهوري اسالمي بدين وسيله 
اطمينان مي داد كه با وجود 
تحريمهاي اقتصادي و تاثيرات خُرد 
كُننده آن بر اقتصاد كشور و معيشت 

اع را در دست دارد و مردم، مهار اوض
مي تواند جلوي پيامدهاي اجتماعي 

او نشان مي داد كه . آن را سد كُند
 "نظام"نگران هزينه سياستهاي 

نيست و پرونده سالح هسته اي و 
موضوعهاي بحران آفريني در عراق، 
لُبنان و فلسطين براي او بازي دو سر 

  . منفعت به حساب مي آيد
يهوشي از سوي ديگر، جراحي بدون ب

، شكاف پديدار "نظام"رقبا از پيكر 
شُده در اُليگارشي قُدرت بر سر 
روشهاي عملي مديريت بحران را به 
هم مي آورد و همراه با آن، طرفهاي 
خارجي را به بيهودگي دل بستن به 

 ي كه "اصالح طلبان" ها و "مدره"
گويا آمادگي بيشتري براي رسيدن به 

م با آنها داشتند، متوجه مي ساختتفاه  .  
  

  برآمد
آيت اهللا خامنه اي در يك تُندپيچ تاريخي، 

 را به سمت پرتگاه مانُور داده "نظام"گاري 
مردم ايران به مستبد تراز اول و . است

كوچك ابدالهاي او كه آنان را به هيچ 
انگاشته بودند، درس بهتري دادند و همه ي 

 امنيتي اش در –آنچه كه وي و باند نظامي 
 روز 3 سال بافته بودند را تنها در 6خالل 

 خُرداد ديگر هيچ چيز 24از . رشته كردند
جهان واژگون رژيم . چونان گُذشته نيست

جمهوري اسالمي كله پا ايستاده است تا 
چشم در چشم واقعيت سهمناكي كه در 

دنياي . خيابانها به حركت درآمده بدوزد
ه مبتذل مستبدان بي رحم، كالشهاي خُرد

پا و شاه دزدهاي خانگي به نُقطه آسوده 
 در اين "نظام". پيشين باز نخواهد گشت

قُمار تا آخرين عباي خود را باخته و توازن 
بين باال و پايين به طور بي بازگشت به 

  .         ضرر گردانندگان آن بر هم خورده است
 به "دشمنان"پس از جاري شُدن سيل 
منه اي حتما خيابان، چراغ عقل آقاي خا

 اش "هاله نور"نمي بايست پر سو تر از 
باشد تا ببيند كه موضوع جدال ديگر 

با . شُمارش برگه هايي كه چاپ زده نيست
اين وجود، او و دستگاه حكومتي تحت 
امرش يكسره از درك تحوالتي كه شتابان 
. رو به جلو در حركت است، ناتوان مانده اند

يكهايي كه اغلب يا آنها با زنجيره اي از تاكت
غلط هستند يا كُهنه، خود به يكي از 
فاكتورهاي سهل كُننده مسيري كه به درو 
. شُدن شان مي انجامد، تبديل شُده اند

 هر حركت اشتباه خود را با يك "نظام"
اشتباه جبران ناپذير تر تكميل مي كُند زيرا 
سرچشمه تدبيرهاي آن را اشتباه استراتژيك 

ي ساختار قُدرت بدون در جراحي و مهندس
نظر گرفتن چارچوب شكننده اي كه 

 فقط تحت قوانين آن مي توانست "نظام"
سياست خود را تنظيم كُند، تشكيل مي 

  . دهد
آقاي خامنه اي چاره اي جز بازي تا دقيقه 

او با طناب يكپارچه كردن قُدرت . آخر ندارد
به درون چاه تضادهاي ساختاري و 

ه است و اكنون بدون اجتماعي پا گُذاشت
آنكه تكيه گاه ديگر يا امكان مانُوري داشته 
باشد، در موقعيتي قرار گرفته كه بريدن هر 
قسمت از طناب، هر چند كوچك، موجب 
سريدن همه ي آن از دستانش و پرتاب 

او بدين وسيله نه . شُدن به ژرفا مي گردد
تنها خود بلكه، همچنين رقبايش را نيز به 

از اين رو، در يك طنز . انده استبن بست ر
تاريخي، ولي فقيه به خطري جدي براي 

.  بدل گشته است"نظام"موجوديت و ثبات 
نجات تكه پاره هايي از آن، همه ي چشم 
اندازي است كه باندهاي رقيب مي توانند 
اُميد داشته باشند در صورت خالص شُدن از 
چنگ خيزش توده اي در برابرشان گُشوده 

  . شود
ستره اي كه جنبش در زمان كوتاهي كه ُگ

از عمر آن مي گُذرد يافته، از هم اكنون 
براي اين تالشها تاريخ مصرف تعيين كرده 

پايان جمهوري اسالمي با اقساط يا . است
  . يكباره، آغاز شُده است

  سرمقاله 

  باز هم اشتباه استراتژيك يك خودكامه ديگر
 1بقيه از صفحه 
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  1388اول تير 

 88 خـرداد    22نمايش انتخاباتي كـه در      
برگزار شد، تبديل به طغيان خـشم فـرو         
خورده توده هاي مردم  در خيابانها شـد         
كه مهار آن از دسـت سـكانداران نظـام          

سـيل خروشـان مـردم    . خارج شده است 
كه طي سه دهه بر شانه هاي خود، بـي         
عدالتي، فقر، نابساماني، ستم، سـركوب،      

و تحقير را به اجبار حمـل كـرده         توهين  
بودند، با گامهاي استوار بر شكاف درون       
ــراي   ــضايي ب ــده و ف ــاري ش ــدرت ج ق

نترسيد، «شعار  . اعتراض همگاني يافتند  
نـشانه  » نترسيد ما همه با هـم هـستيم       

همبستگي مردم در مقابل سركوب نظام      
  . است

از اين روزهاي پر التهاب كمي به عقـب   
ـ     . بر گرديم  ين بانـدهاي   شـدت جـدال ب

درون قدرت خـود را در تيـزي چـاقوي          
. جراحي باند واليت فقيه نشان مي دهد      

احمدي نژاد، گماشته ولـي فقيـه، نقـش      
يك پارچگي نظام را همراه با پاديگـاني        

جناحهـاي  . كردن دولت، به اجرا درآورد    
مقابل در برابر اين يك پـارچكي صـف         

صف حمايـت كننـدگان از      . آرايي كردند 
ــافع سياســي و اقتــصادي كانديــداها  من

طي . جناحهاي مختلف را نشان مي دهد  
 سال دولـت احمـدي نـژاد در خـشن           4

ترين شكل، به طور آشكار به مقابلـه بـا     
مــردم و جنبــشهاي رو بــه رشــد آن    

احمدي نژاد با تكيه بر حمايت      . پرداخت
بي دريغ ولـي فقيـه چنـان تـصوير بـي           
رحمي از خود بر جاي گذاشـت و چنـان        

مردم ايجاد كرد كه رقيبـانش      نفرتي در   
  . سوار بر  اين نفرت همگاني شدند

 كانديــداي ايــن نمــايش از درون 4هــر 
خصلت دعواي آنها با هم بر      . نظام بودند 

سر ميزان شركتـشان در هـرم قـدرت و       
ثروت با همين قانون اساسـي و تقـسيم         

اين بـار،  . بهره بري از مردم بر مي گردد  
ر متفاوت شرايط جامعه با دوره هاي ديگ    

از سركوب دانـشجويان در دوران      . است
رياست جمهوري خاتمي در تير ماه سال       

، جنبشهاي اجتماعي رو    88 تا خرداد    87
سـنديكاي كـارگران    . به جلو رفته است   

شــركت واحــد اتوبوســراني،، ســنديكاي 
كارگران هفـت تپـه، و بـسياري كميتـه         

مبـارزه  . هاي ديگر شكل گرفتـه اسـت      
ــه، كــارگران شــركت نيــشكر  هفــت تپ

نـوعي  .. كارگران لولـه سـازي اهـواز و         
هماوردي با سرمايه داران و در راس آن        
دولت به مثابه سـرمايه دار بـزرگ بـوده     

ــت ــارگري  . اس ــبش ك ــندگان جن كوش
عليرغم سركوب سيستماتيك اقـدام بـه       
ــالم   ــارگر و اع ــشن روز ك ــزاري ج برگ

اعتراضــهاي . خواسـته هايـشان نمودنـد   
اي دريافـت   كارگري به طور مرتـب بـر      

. حقوق عقب افتاده جريان داشـته اسـت       
جنبش دستمزد عادالنـه در خـور توجـه         

ــود ــسياري از  . ب ــداد ب ــري تع ــضا گي ام
كارگران براي برخورداري از دسـتمزدي      

صـدها اعتـراض    . عادالنه اقدامي نو بود   
كارگري صورت گرفته است كه به طور       
. مرتب و ماهانـه انعكـاس يافتـه اسـت         

يير قوانين بـه نفـع      جنبش زنان براي تغ   
ــت  ــته اس ــان داش ــان، جري ــبش . زن جن

دانــشجويي لحظــه اي آرامــش نداشــته 
مـا زن و مـرد جنگـيم بـه        «شعار  . است

مرگ بر «و شعارهاي » جنگ تا بجنگيم 
و نيز بي ابرويي احمدي نـژاد       » ديكتاتور

در جمع دانشجويان از رويدادهاي مهـم       
ــر اســت  ــالهاي اخي ــن . در س ــرآورد اي ب

تمــاعي، دســتگيري،  همــاوردطلبي اج
ضــرب و شــتم و نيــز حــبش و شــالق 

وجود زنـان و    . كارگران فعال بوده است   
در زندانها، همـه نـشان     ... دانشجويان و   

از التهابي اسـت كـه در جامعـه جريـان           
جدال دو قطـب قـدرت بـر        . داشته است 

بستر چنين التهابي خود را چنين لخت و        
  . عريان به نمايش مي گذارد

ايشان را طوري مطـرح     كانديداها شعاره 
مي كردند كه به نوعي از خشم مردمـي         

آنهـا در   . در رابطه با حكومت دور نباشد     
ــارگران و   ــوق ك ــشان از حق ــه هاي برنام
مزدبگيران حرف نزدند، در برابر دستمزد      

ــد هــيچ . ناعادالنــه موجــود حــرف نزدن
كدامــشان از ســركوب و شــالق زدن   
فعاالن كارگري عرق شرم بر پيشانيشان   

هيچ كدامشان از تغييـر قـانون       . تننشس
ــوق   ــت حق ــان، رعاي ــع آزادي بي ــه نف ب
اقليتها، انتخابـات آزاد بـا شـركت همـه          
نيروها، آزادي زندانيان سياسي، كشتار و      

پـايوران  . جنايت سه دهه حـرف نزدنـد       
رژيمي كه بايد در يك محكمه عادالنـه       
همراه با وكيلشان براي پاسـخگويي بـه        

ني حاضــر ايــن همــه جنايــت و نابــساما
باشند، براي تعيين سرنوشـت مـردم بـه         

  . جدال پرداختند
ميرحسين موسوي در صحبتهاي خود از      
ــل  بيكــاري صــحبت كــرده و آن را دلي

امـا  . نابسامانيهاي جامعه دانـسته اسـت     
هيچ برنامه اي براي رفع بيكاري، به راه        

بحـران  . اندازي چرخ توليد نـداده اسـت      
ن اقتصادي كه واحـدهاي توليـدي در آ       

گرفتارنــد دســتاورد سياســت خــصوصي 
سازي و جابه جايي آن در ميان دسـتان         
آقــازاده هــا و وابــستگان حكــومتي،    
باندهاي مافياي واردات و ناتواني رقابت      

تشكيل . توليدات داخلي با واردات، است    
سنديكاي كارگران، تـشكلهاي مـستقل      
ــدايي    ــوق ابت ــوان حق ــه عن ــارگري ب ك

ــ  ــراي دف ــران ب اع از كــارگران و مزدبگي
حقوشان در ميان برنامه هاي كانديـداها       

موســوي اشــاره اي بــه . جــاي نداشــت
سياستهاي خارجي ماجراجويانه و  هزينه  
بردار و نيز پروژه هـسته اي كـه هزينـه       
زيادي بر دوش مـردم تـاكنون گذاشـته         

در . است صحبتي به ميان نياورده اسـت      

نهايت هر كـدام ايـن جناحهـا در يـك           
ــريكند ــه ش ــه  در ا. نقط ــه چگون ــن ك ي

سياستهاي اقتصاديـشان را بـا سـازمان        
جهــاني تجــارت و نئوليبراليــسم بيــشتر 

به همين دليل موسـوي از      . همساز كنند 
عدم پيشرفت خصوصي سازي و اين كه       
دولت خودش را رقيب بخش خـصوصي       

  . مي داند حرف مي زند
در مناظره هاي تلويزيوني بين كانديداها      

احمـدي  . بخشي از دزديها بر مـال شـد       
نژاد كه حمايت مستقيم سپاه پاسداران و 
خامنه اي را دارد از نقطه اي بـه طـرف           
مقابلش حمله كـرد كـه موضـوع تنفـر           

موضـوع دزديهـا،    . مردم بـوده و هـست     
رانت خواري و چپاولگري توسط خاندان      

ميرحسين موسوي   . هاشمي رفسنجاني 
از گزافه گوئيهاي احمدي نژاد در رابطـه    

 به احمدي نژاد حمله     با كشورهاي غربي  
كرد كه اين موضوع مورد تمسخر مردم       

در حقيقت هر دو طـرف بـا سـوار      . است
شدن بر تنفر عمومي نـسبت بـه طـرف          
مقابل سعي مـي كننـد مـردم را فريـب           

ميرحــسين موسـوي از حرفهــا و  . دهنـد 
رفتار تمسخر آميز احمدي نژاد در رابطه       
با كشورهاي ديگر ياد مي كند اما هـيچ         

ني در رابطه با پرونده هـسته       حرف روش 
اي، ماجراجوئيهــاي رژيــم در منطقــه و 
ــتهاي   ــسايه و سياسـ ــشورهاي همـ كـ
تروريستي تاكنوني جمهوري اسالمي به     

احمـدي نـژاد از رانـت    . ميان نمـي آورد   
خــواري و چپــاولگري در دوره هاشــمي 
رفسنجاني و خاتمي حـرف مـي زنـد در       
حالي كه در دوران صـدارت او، مافيـاي         

ــپاه پ ــداران و دالالن واردات، ســ اســ
بيــشترين ضــربه را بــه اقتــصاد زدنــد و 
فاجعه تعطيلي قديمي تـرين واحـدهاي       

  .توليدي را آفريدند
ناپيدا شدن يـك ميليـارد دالر از درآمـد       

، در دولـت احمـدي      1385نفت در سال    
نژاد و رانت خـواري و ثـروت بـاد آورده           

هم از موضوعهاي مورد    خاندان هاشمي   
  . جدل بود

ون شك پـايوران نظـام ورشكـسته و         بد
بحراني موجـود بـه خـوبي آگاهنـد كـه           
ماهيت اعتراضـهاي مردمـي، مـشتهاي       
گره كرده آنها و سينه هاي سـپر كـرده          
شان در مقابـل گلولـه هـا، از مرزهـاي           

هر كسي كـه    . سرخ اين رزيم مي گذرد    
كسب كنـد يـا بـراي       صندلي رياست را    

كسب آن تالش كند، با جنبـشي روبـرو         
د بود كـه قـدرت خـود را در برابـر      خواه

  . چكمه ها به نماش گذاشته است
حق تشكل يابي و سنديكاهاي مـستقل       
كارگري، حق اعتـصاب، برخـورداري از       
دستمزدي عادالنـه، حـق كـار، امنيـت         
شغل، مشاركت كـارگران در مـديريت و      
نهادهاي جامعه، از ابتدايي ترين خواسته      
هاي كاركران و مزدبگيـران اسـت كـه         

  .ايد به رسميت شناخته شودب

  

جهان به حمايت از 

مردم ايران برخاسته 

 است
  ليال جديدي

  1388اول تير 
جهان با نگراني و انزجار شاهد ريخته 
شدن خون جوانان دلير وطن بر 

ولي . دستهاي ناپاك خامنه اي است
فقيه كه در نماز جمعه به مردم هشدار 
داده بود چنانچه به اعتراضهاي خود 

 پيامدهاي "خود مسوول" دهند ادامه
آن هستند، چه از ديدگاه افكار عمومي 
در بسياري از كشورها و چه در سطح 
دولتها، مسوول اصلي اين جنايتها 

  . شناخته شده است
جهان به حمايت از مردم ايران 

برنامه هاي . برانگيخته شده است
تلويزيوني، سر تيتر خبرها، گفتگوها در 

 ويژه در ميان هر گوشه و كنار و به
جوانان از تحسين و احترام نسبت به 
شجاعت، دالوري و همبستگي با 
شكوه سه نسل مردم ايران موج مي 

حمايتهاي گسترده از خيزش . زند
مردم ايران تنها از سوي ايرانيهاي 
تبعيدي و مهاجر و رو برتافته از تحجر 
و زور رژيم واليت فقيه به عمل نمي 

هان نيز خود را آيد بلكه، ديگر مردم ج
مردم ايران مي . در كنار آنها مي بينند

دانند كه در جهان سربلند شده اند و 
كسي شك ندارد كه خامنه اي و 
عروسك خيمه شب بازي او، احمدي 
. نژاد آنها را نمايندگي نمي كنند

تمامي تالشهاي رژيم گرگها براي به 
تن كردن پوستين انتخابات و فريب 

 بين المللي افكار عمومي در سطح
  .نقش بر آب شده است

آگاهي، هشياري و همبستگي خود 
جوش مردم اين خيزش را به مرحله 
كنوني هدايت كرده و جبهه بندي ها 

در آن سوي . را برجسته كرده است
مرزها، مردم جهان با هر نژاد و مذهب 
و مليتي كه هستند، با حمايت از 
جنش ما و پيگيري رويدادهاي آن، به 

ه مردم ايران تبديل شده پشت جبه
  . اند

همچنان كه مردم ايران با پشتيباني و 
همبستگي بيشتر بين المللي روبرو مي 
شوند، رژيم و مزدوران قدرت و ثروت 
و طرفداران تحجر، متزلزل شده و 

  .روحيه باخته تر مي شوند
منوچهر متكي وزير خارجه ولي فقيه، 
نفس بريده در فرار از بهمن خيزش و 

ت مردمي و حمايتهاي بين مقاوم
المللي از آن، سفيران خارجي مقيم 
تهران را با دستپاچگي فراخوانده و با 
لحني جاهالنه و چاله ميداني از 
اظهارات دولتهاي آنها در محكوميت 
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  سرگيجه سياسي
  

  جعفر پويه
  
آنچه اين روزها در ايـران مـي گـذرد          
آنچنان براي بسياري دور از انتظار بود       
كه با بهت و حيرت بدان مي نگرنـد و      
نمـي تواننــد بخــود بقبوالننــد كــه بــا  
. واقعيتـــي انكـــار ناپـــذير روبروينـــد

كشورهايي كه از رژيـم ايـران غـولي         
ساخته بودند كه از پـشتيباني اكثريـت        
مردم برخوردار اسـت، اكنـون مـات و         
متحيــر از تلويزيونهــاي خــود صــحنه 
ــه   ــه ن ــد ك ــي كنن ــايي را نظــاره م ه
خبرنگاران چيـره دسـت بلكـه مـردم         
معترض ايران آنهـا را توليـد و منتـشر      

آنهايي كه قدرت يكه تـازي    . مي كنند 
رژيم ولي فقيـه را كـه بـا توسـل بـه             
سركوب، رعب و وحشت بوجـود آورده     

ــران و  را حاصــل اع ــردم اي ــادات م تق
مقبوليــت رژيــم قلمــداد مــي كردنــد، 
اكنون درمانده و حيـران نمـي تواننـد         

بـه  . شرايط پـيش رو را تحليـل كننـد        
همين دليل سكوت پيـشه كـرده و در         
ــن    ــاالخره اي ــد ب ــه ببينن ــد ك انتظارن
كــشاكش و درگيــري بــين دو قطــب 
مردم و حكومـت بـه كجـا خـتم مـي        

ـ        . شود ه هرچنـد در گذشـته بعـضيها ب
ظاهر حساب مردم را از حكومت جـدا        
مي كردند و هميشه سعي داشتند تا در 
اين ميانه براي آنـان جايگـاهي ويـژه         

اما وقتي كه پاي عمل بـه       . قائل شوند 
ميان آمد مشخص شـد كـه تمـام آن          
گفته ها لفاظيهاي بـي ارزشـي بـيش         
نبود و تنها بازي با كلماتي بود كه مي         

ــان   ــضي از چاپلوس ــست دل بع را توان
همين كسان حتـا جـرات      . خوش كند 

يك حمايت خشك و خالي و پـذيرش     
خواست همان مردمـي كـه تـا ديـروز       
حسابي جداگانه داشتند را بـه كنـاري        
گذاشته بي پروا مي گويند كـه طـرف         
. حساب آنها در معادالت رژيـم اسـت       

يعني مردم به جـان آمـده اي كـه بـا            
دست خـالي در برابـر گماشـتگان تـا          

كه هيچ پروايـي از بـه       دندان مسلحي   
خــاك و خــون كــشيدن آنهــا ندارنــد، 
امروز بيش از گذشته مي دانند كـه در         
مبــارزه بــين آنهــا و رژيــم بــراي     
دموكراسي و حقوق انساني خود دست      
تنها هستند و لفاظان پـر مـدعا بـدرد          

  .الي جرز ديوار مي خورند
بگذاريد از مدعي ترين مـدافع حقـوق        

ــري   ــشر و مخــالف جنــگ و درگي و ب
طرفدار حقـوق انـسانها يعنـي بـاراك         

او كـه بـا ظـاهري       . اوباما شروع كنيم  
دموكرات، عليه سياستهاي تنـد روانـه       
بوش موضع سرسـختانه اي گرفـت و        
با تبليغات گوش كر كن، خود را ادامه        
. دهنده راه لوتر كينگ قلمداد مي كرد      

امروز حتا از گفتن چند كلمه كوچـك        
اي حقوق  در دفاع از مردم ايران كه بر      

خود در مقابل گلوله هاي گماشـتگان       

رژيم ولي فقيه سينه سپر كرده اند ابـا         
او علت اين كار را بارها توضـيح        . دارد

داده است و تكرار مي كند كه خواهان      
مذاكره با رژيم اسـت و بـرايش مهـم          
نيست كه در ايران چه كسي قدرت را        

بــه زبــان ديگــر او   . در دســت دارد
وسـط رژيـم را     سركوب مردم ايـران ت    

مجاز مي شمارد و چشم بـر واقعيتـي         
كه پايمال شدن حقـوق مـردم ايـران         

آيا اين يعني ادامـه راه      . است مي بندد  
كينگ كه خود را مدافع حقوق انسانها       

  مي دانست، است؟
ــال  ــر در س ــا  32اگ ــا ب ــت آمريك  دول

همكاري انگلـيس دولـت ملـي دكتـر         
مصدق را با كودتايي نظامي برانداخت      

سالها مـردم ايـران را بـه زيـر         و براي   
ــروز از    ــشاند، ام ــان ك ــه نظامي چكم
كودتايي ديگر كـه در بـين مـردم بـه           
كودتاي سفيد معـروف اسـت حمايـت        
مي كند و دولت احمدي نـژاد و رژيـم       
اسـتبدادي واليــت فقيــه را بــر مــردم  

اين موضعگيري مـي    . ترجيح مي دهد  
اول ايـن كـه     . تواند به دو دليل باشـد     

دار و دسته در قـدرت او     دولت اوباما و    
از تحليل درست شرايط ايران عاجزنـد    
و نمي توانند بفهمند كـه در بـر كـدام       

ــي چرخــد ــه . پاشــنه م ــن ك و دوم اي
برخالف گفته هاي تا كنوني آمريكايي 
ها رژيم كنوني ايران براي آنها از يك        
رژيم دموكرات و ميانه رو مناسـب تـر       

هركـدام از دو فرضـيه بـاال بـه          . است
يت نزديك باشـد بـه معنـي ايـن          واقع

است كه دولت آمريكا آنچنان در زيـر        
بــار بحــران مــالي و ورشكــستگي    
اقتصادي مانده اسـت كـه بـراي آنهـا      
مابقي مسايل جهاني به ويژه موقعيـت     
خاورميانه كـه از ويژگـي خاصـي نيـز          
برخوردار است به كناري رفته و بـراي        
آنها از درجه دوم اعتبار برخوردار شده        

امـا رفـت و آمـدهاي مقامــات    . اسـت 
آمريكايي بـه منطقـه و تـالش بـراي          
برون رفت از بـاتالقي كـه ارتـش آن          
كشور در آن دست و پا مي زند به مـا           
مي گويد كه آنها بايد منطقه را بخوبي     

پس اين سر   . زير زره بين داشته باشند    
گرداني سياسي نتيجه چيست و چرا به    
طور قطع نمي توانند به يك سياسـت        

ست و مـشخص بپردازنـد؟ فـشار        يكد
كنگره بر اوباما بـراي موضـعگيري در        
ــت از   ــران و حماي ــات اي ــل اتفاق مقاب
ــاي    ــه ه ــر چكم ــه در زي ــي ك مردم
نظاميان و شـبه نظاميـان بـه تـالش          
براي آزادي و دموكراسـي مـشغولند و        
هر روزه عده بسياري از آنان به خـون         
خود مي غلطنـد، حـد اقـل نتيجـه را           

از فــشارهاي بــسيار اوبامــا پــس . دارد
باالخره بـه طـور نـيم بنـد بـه رژيـم             
جمهوري اسالمي نه چندان تند تـذكر      
مي دهد كه بايد حقوق مردم معترض       

امـا آيـا بـراي رئـيس        . را رعايت كنـد   
جمهور كشوري كه خود را رهبر جهان 
ــن    ــد ايـ ــي نامـ ــدرت آن مـ و ابرقـ
موضعگيري نمـي توانـد نـشانه اي از         

اين عمل  آيا هم   . ضعف مفرط او باشد   

نشان نمـي دهـد كـه دولـت آمريكـا           
آنچنان در بحرانهاي پي در پي غـرق        
است كه ورود به بحران كنوني ايـران        
را براي خود زايد مي داند و سعي مـي     
كند به هر طريق ممكن آن را از سـر          

  خود باز كند؟
هركدام از سـوالهاي بـاال انـدكي بـه          
واقعيت نزديكتر باشد مي تواند گوياي      

شدت آشفته اي باشد كـه      وضعيت به   
زيرا ابـر   . جهان كنوني با آن روبروست    

قدرت آن قادر بـه سياسـت سـازي و          
برخورد درست با اتفاقي به اين مهمي       

  .و تاثير گذار نيست
اما منهاي آمريكا كه موضعگيري اش      
ــت  ــرده اس ــشمگين ك ــسياري را خ . ب

اروپاييها با موضوع بهتر برخورد كـرده       
نيز از عاقبت كار نگرانند و      اما آنها   . اند

سعي مي كنند آنچنان سياستمدارانه با      
آن برخورد كننـد كـه همـه پلهـاي را         
. پشت سر خـود خـراب نكـرده باشـند        

كشاكش اروپاي متحد با رژيم واليت      
فقيه با هشدارهايي كه از يـك طـرف         
موضوع حقوق بشر و برخـورد انـساني        
با شهروندان را مد نظر دارد و از جانب       

ر طرف مقابل را متهم به مداخلـه        ديگ
در مسايل داخلي خود مي كند، چندان       

هرچنـد ايـن   . صريح و شـفاف نيـست    
موضوع مي رود تا بحران ديپلماتيـك       
و پائين آوردن سـطح روابـط را دامـن          

اما مشكل اينجاست كه اين مانور      . زند
در عمل بي خاصيت نمي تواند بـراي        
مردمي كه مورد اصابت گلوله قرار مي       

زيرا مـردم   . يرند كمك چنداني بكند   گ
حاضر در صحنه و درگير در خيابانهاي      
ايران از مردم و دولت هاي كشورهاي       
دموكرات انتظار دارند تا آنها را در اين        
موقعيت خطير تنها نگذارند و هر گونه       
كه مي توانند آنها را براي رسيدن بـه         
. خواسته هاي انساني شان كمك كنند     

تـا ديـروز خـود يـك     اما دولتهايي كه    
پاي زد و بندهاي اقتـصادي در پـشت      
پرده با رژيم بودند و پي گير گفتگـوي     
انتقادي با آن كه يعني چشم پوشي به        
كردار غير انـساني و ضـد مردمـي او،          
حاال مانده اند كه در ايـن ميانـه بايـد           
چگونه برخورد كنند كه در دراز مـدت        
منافع آنها بيشتر تامين شود و پاسخي       

 شهروندان خود كه نگران بحران      براي
پر بـديهي   . كنوني هستند داشته باشند   

است كه اگر رژيم ولـي فقيـه در بـاغ           
سبزي را باز كند و بار ديگر به دسـت          
ــردازد، احتمــال اينكــه   ــازي بپ و دل ب
همچون اوباما آنهـا نيـز موضـع عـدم       
مداخله در مـسايل داخلـي ديگـران را       
ــه حــل   ــد و موضــوع را ب ــيش گيرن پ

ــت  مــشكل  ــران و دول ــردم اي ــين م ب
خودشان مربوط بدانند كـه بايـد بـين         
آنها حـل و فـصل شـود و دنيـاي بـه            
ظاهر مدرن مجاز است كه چـشم بـه         
قتل و كشتار آنان ببندد و دم نزنـد، را          

  . پيش گيرند
از همه بدتر موقعيت كشورهاي منطقه  

اينهـا كـه تـرس از       . خاور ميانه اسـت   
گـز  رژيم ايدئولوژيك ولي فقيـه را هر      

اكنون بـا سـكوت     . نتوانسته اند پنهان كنند   
چشم به اتفاقات داخل ايـران دوختـه انـد و        
. ســعي دارنــد تــا دســت از پــا خطــا نكننــد

بعضيهايــشان همچــون امــارات متحــده    
پيــشاپيش بــه احمــدي نــژاد پيــام تبريــك 
. فرستاده اند و خيال خود را راحت كرده انـد         

ــستان   امــا ديگرانــي همچــون مــصر و عرب
و اسرائيل و تركيه نه مي توانند بـه         سعودي  

طور جدي و قاطع ار مبـارزات مـردم دفـاع           
كنند و به رژيم واليت فقيـه در بكـارگيري          
زور در برابر مردم بي دفاع هـشدار دهنـد، و    
نه سعي دارند كه جانب دولت احمدي نـژاد         
را بگيرند كه در صورت پيروزي مـردم و يـا        
ــم شــرمنده او  ــل در داخــل رژي ــاح مقاب  جن

اينان عدم دفاع از مبـارزات مـردم و     . نباشند
يا هشدار به رژيم را دليل ديگري نيز دارنـد          
. و آن ترس خود از مردم كشور خويش است

زيرا در صورت موفقيت مردم در ايران و بـر          
روي كار آمدن دولتـي دمـوكرات و عرفـي          
آنوقت مي تواند هم ايـن موضـوع الگـويي          
ــه   ــشور خودشــان ك ــردم ك ــراي م  باشــد ب

سالهاست تحت حكومت هاي خودكامه اي      
قرار دارند كه براي آنها هيچ ارزشـي قايـل          
نيستند و حرف از دموكراسي و حقـوق بـشر      

بـه  . در كشورهاي آنان گناهي كبيره اسـت      
اين دليل آنها نيز اگرچه از رژيـم جمهـوري        
اسالمي دل خوشي ندارند، اما موفقيت مردم  
ايران را براي حكومت هـاي خـود خطـري          
جــدي تلقــي مــي كننــد و هرگــز خواهــان 

به هم اين دليـل نمـي       . پيروزي آنها نيستند  
دانند چه بايد بكنند كه در اين موقعيـت بـه           
شدت خطير درست باشد و بتواند منافع آنها        

  .را تامين كند
ــراق،   ــي ع ــران يعن كــشورهاي همــسايه اي
افغانستان و پاكستان بـه شـمول حـزب اهللا          

يــك طــرف لبنــان و حمــاس فلــسطيني از 
چشمشان بدست سردمداران رژيم جمهوري     
اسالمي است كه بـا بـذل و بخـشش مـي            
تواند راه گشاي بحران و گذران امـور آنـان          

از طرف ديگر با موقعيتي كه دارند نـه    . باشد
مي توانند با جنـبش مـردم ايـران بـه طـور       
علني و صريح مخالفت كنند نه مـي تواننـد          

بـل مـردم    به رژيم در اسـتفاده از زور درمقا       
تغييـر موقعيـت    . بجان آمـده حرفـي بزننـد      

قدرت در ايران آنچنان براي اينان از درجـه         
اعتبار برخوردار است كه ترس و وحـشت از         
سرنگوني كامـل رژيـم جمهـوري اسـالمي         
يعني ولي نعمت آنها همچون كابوسي است       

اينـست  . كه تصورش براي آنها ميسر نيست    
ا پيـشه   كه آنها نيز سياست صبر و انتظـار ر        

كرده اند و منتظرند تا ببينند كه كـار بكجـا           
  .مي كشد

تغيير سياسـت در ايـران و بـه طبـع تغييـر             
ــاني    ــت جه ــه و سياس ــدرت آن در منطق ق
آنچنان از درجه اعتبار بااليي برخوردار است       
كه اجازه موضعگيري شتابزده و گاه صـريح        
را از بسياري از سياسـتمداران سـلب كـرده          

ن گونه است كه مي تواند      اين اعتبار آ  . است
به طور كلي توازن قوا در منطقـه و آرايـش           
آنها را برهم زند و فـصل جديـدي از روبـط        

مـسلمن ايـن بـرهم      . سياسي را دامـن زنـد     
  خوردن به نفع دولتهايي كه سياست 

  7بقيه در صفحه 
  



  7 صفحه                  1388  تير 5 – 288نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  سرگيجه سياسي 
  

  6بقيه از صفحه 
  

سركوب و نظامي گري را پيش گرفته اند     
دولت اسرائيل كه دايم عليه رژيم      . نيست

ولــي فقيــه و سياســت هــاي آن مظلــوم 
ــا از     ــعي دارد ت ــد و س ــي كن ــايي م نم
موضــعگيريهاي نــژاد پرســتانه بعــضي از 
پايوران آن براي خود حامي دسـت و پـا          

ن مي بينـد    اكنو. كند و مشروعيت بسازد   
كه ايـن منبـع دارد از دسـت مـي رود و             
اشك تمساح بعضي از سياسـتمداران آن       
براي مردم ايران نيز خشكيده و به نوعي        

دولت نيمـه بنـد     . ترس تبديل شده است   
عراق كه به يمن حمايت رژيم ولي فقيـه     
و پشتيبانيهاي دست و دلبازانه آن سـعي        
. دارد تا زمين را  زير پاي خود سفت كند         

پيمان صريح را در لبه پرتگاه مي        اين هم 
بيند و نگران ايـن اسـت كـه فـردا اگـر              
بخواهد با دولـت جديـد روابطـي داشـته          
باشد چه بايد بكند، زيرا جنس آن را نمي         

  . تواند از هم اكنون تعيين كند
حزب اهللا لبنان پدر خوانده را گرفتار موج        
عظيمي از بحران اجتماعي مي بينـد كـه      

 با بـي شـمار مـردم دسـت          در هماوردي 
آنهـا  . خالي نه راه پيش دارد نه راه پـس        

كه خود و رژيم تهران را برنده همĤوردي        
با اسـرائيل قلمـداد مـي كننـد و ادعـاي            

اكنـون درمانـده   . ابرقدرتي هم مي نمايند 
اند كه در موقعيت كنوني بايد موشـك و         
بمبها را به سوي چه كسي نـشانه رونـد؟     

تهران مي تواند   برهم خوردن سياست در     
همچون كابوسي براي حـزب اهللا لبنـان        

آنها اين روزها سعي دارند خويشتن      . باشد
دار باشند و دست به عملي نزننـد كـه در       
ــاهر   ــه ظ ــاي ب ــد از حمايته ــده نتوانن آين
ــسو    ــاي هم ــت ه ــتزانه دول ــرائيل س اس

اما حال كه ارباب بزرگ     . برخوردار نباشند 
 درمانده است، بهترين سياست سـكوت و      

خويشتن داري است تا آينـده چـه پـيش          
  .آيد

حماس فلسطيني و رهبران آن اين روزها       
برهم خوردن قـدرت   . خواب خوش ندارند  

 آن اي در تهران و سياست جديـد منطقـه      
مي تواند او را همچون كـودك شـريري         
كه با همدستي همتايان خـود دسـت بـه          
آزار و اذيت ديگران زده است تنها و بـي          

. دعيان رهـا شـده بگـذارد      پناه در برابر م   
آنها هيچ راهي ندارند مگر اين كه با فتح         
مذاكره كنند و موقعيت منطقه را به پيش        

واال امكـان   . از جداي سري بـاز گرداننـد      
گذران امور و تامين اسـلحه و مهمـات و          
پترو دالرهاي باد آورده بـه ايـن آسـانيها     

منهـاي آن موقعيـت   . امكان پذير نيـست  
 آمــده بــراي آن سياسـي شــكننده پـيش  

بگونه اي است كه ديگر راه عربده جويي        
و سرشاخ شدن با همسايه پر زور خود را          

  .نخواهد داشت
سوريه آنچنان ساكت است كه انگـار نـه         
انگار يكي از هـم پيمانـان رژيـم تهـران         

سياستمداران سـوري نگـران،     . بوده است 
منتظرند تا بدانند كه اين بحـران چگونـه      

 تكليف قدرت به نفـع  مديريت مي شود و   
مصر . چه كساني حل و فصل خواهد شد      

نيز همچون سوريه فعلـن چيـزي بـراي          
اما با همه اين اتفاقات دولت      . گفتن ندارد 

ــژاد در     ــدي ن ــذيرش احم ــا پ ــيه ب روس
كنفرانــسي در مــسكو مــورد شــماتت    

آنــان بــه . بــسياري در تهــران قــرار دارد
نكوهش سياست روسيه پرداخته و آنها را       

تاي انجام گرفته همكار و همـراه       در كود 
تـا چـه حـد ايـن        . سركوبگران مي نامند  

اتهامات درست اسـت، اكنـون مـشخص        
اما برخورد ناپخته دولت روسيه با      . نيست

اين بحران نـشان داد كـه سياسـتمداران         
روسي به چيـزي بـيش از منـافع كوتـاه           
مدت خـود نمـي انديـشند و در اينگونـه           

ده نگـري   موارد چشم خود را به روي آين      
داد و هـــوار چـــاوز ايـــن . مــي بندنـــد 

ــه و   ــار گرماب سياســتمدار پوپوليــست و ي
گلستان احمدي نـژاد در تقبـيح عملكـرد        
مردم ايران براي حـق خـواهي آنچننـان         
مشمئز كننده است كـه نيـازي بـه هـيچ          

سـرخ پــوش  . توضـيح و تفـسيري نــدارد  
مدعي سوسياليست سوار بر اريكه قـدرت     

هـره اي از خـود      در اين بحران آنچنان چ    
بروز داده است كه مي توانـد گـواهي بـر        
تهي بودن او از هرگونـه سياسـتمداري و         

زيرا شماتت مـردم ايـران      . هشياري باشد 
براي دست برداشتن از حقوق خود بـراي        
هميشه در كارنامه سياسي او حك خواهد  
شد و او هرگز قادر به پـاك كـردن ايـن            

  .لكه ننگ از كارنامه خويش نخواهد بود
در پايان اتفاقات و سير جريانات در ايران        
از آنچنان اهميتـي برخـوردار اسـت كـه          
كهنه كـاران جهـان سياسـت نيـز عـصا           
بدست و با وسـواس بـا آن برخـورد مـي         

زيرا جابجايي قدرت در تهران مـي       . كنند
تواند برهم خوردن توازن قوا در منطقه را        
در پي داشته باشد كه بـا بحرانـي بـودن           

وني جهان منـافع بـسياري را       موقعيت كن 
اما براي مردم ايران    . جابه جا خواهد كرد   

آنچه مهـم اسـت برخـورد آنهـا در ايـن            
موقعيت به شدت خطير با بحران به نفـع         

زيـرا بـدون يـك همبـستگي        . آنان است 
جهاني و كمك انسانها و سازمانهاي بشر       
دوست و موضعگيري درست و به موقـع         

 بـسيار سـخت   كشورهاي ديگر كار آنـان   
زيــرا برخــورد درســـت   . خواهــد بــود  

سياستمداران جهاني با موضوع مي توانـد    
در اين ميانـه آنهـا را بـراي رسـيدن بـه             
. خواسته هاي برحق شـان يـاري رسـاند        

چيزي كه امروز و بدون فوت وقـت بايـد        
زيرا رژيـم تـا دنـدان مـسلح       . انجام گيرد 

تصميم به سركوب آنها دارد و بنا به گفته 
آن علــي خامنــه اي او حاضــر بــه رهبــر 

ايـن  . كوتاه آمدن در مقابل مردم نيـست      
به معني سـركوبي همـه جانبـه مـردم و           
پايمالي حقوق حقه آنان و وادار كردنشان       
ــن     ــي در اي ــه گزاف ــرداختن هزين ــه پ ب

چيزي كه جهان امروز بـا   . كشاكش است 
  .همه ادعاهايش ناظر آنست

  

  

  
  

حضور قدرتمند مردم در خيابانهاي 
رهاي كشور و اعتراض يكپارچه شه

آنان، بر عليه كودتاي سفيدي است 
اي و دار و دسته او  كه علي خامنه

با يك انتخابات مهندسي شده در 
مردم به جان . كشور انجام داده اند

آمده از ظلم و ستم جمهوري 
اسالمي و دد منشي گماشتگان آن 
عزم خود را جزم كرده اند تا بساط 

   را برايدجاالن و سركوبگران
  

به همين دليل . هميشه برچينند

روزها به خيابان مي آيند و شبها بر 
پشت بام خانه با فرياد اعتراض 
آميز، خواب را در چشمان گزمگان 

هرچند حضور . استبداد مي شكنند
قدرتمند آنها در خيابان خود گوياي 
هزاران فرياد فرو خورده است، اما 
نبايد فراموش كرد كه كساني در 

 پرده مشغول زد و بند هستند پس
تا اعتراض يكپارچه آنها را وج 
المصالحه تقسيم قدرت در باال قرار 
دهند و از آب گل آلود ماهي 

به همين دليل اعتراض . بگيرند
ساكت تا جايي قابل قبول است و 
از آن به بعد برداشت ديگري از آن 

دست زد و  اين سكوت. خواهد شد
 تا در بندچي ها را باز مي گذارد

پس پرده خود را رهبر مردمي 
. بنامند كه گوش بفرمان آنها دارند

يعني دستور از باال براي ساكت 
شدن تعبير به اين مي شود كه آنها 
همچون كودك مودبي تحت تاثير 
و واليت كساني ديگر كه خود را 

به . قيم آنان مي نامند قرار دارند
همين دليل و براي جلوگيري از 

ه بر سر خواست مردم هرگونه معامل
حاضر در خيابانها درست تر آنست كه 
سكوت را غالب بر كل جمعيت نكنند و 
با تكرار خواسته هاي خود به هر شيوه 
ممكن صداي اعتراض خود را به آنانيكه 
. در پس پرده آهنين نشسته اند برسانند

نياز به تكرار ندارد كه اگر كسي مي 
بايد خواهد تا به خواسته او گوش كنند 

اين ضرب المثل . صداي خود را بلند كند
 "نگريد طفل، كي نوشد لبن"ميهني تا 

هرچند . گوياي هم اين وضعيت است
اروپايي ها نيز ضرب المثلي مشابه دارند 

مي خواهي خواسته ات را ": كه مي گويد
  . "بشنوند، آنرا فرياد كن

  
تكرار خواست همگاني مردم كه ابطال 

بايد . ايم تكرار شودانتخابات است بايد د
بر عليه متقلبان و راي سازان شعار داد و 
با حفظ همبستگي و نظم با صداي بلند 
كودتاي علي خامنه اي و دار و دسته او 

نبايد اجازه داد خواسته . را ناكار كرد
بايد . جمعيت در يك نقطه منجمد شود

آزادي زندانيان سياسي و دستگر شدگان 
 بايد خواست .را به خواسته ها افزود

معرفي آمران و عامالن كشتار مردم و 
اوباش حمله كننده به دانشگاهها و 
ضرب و شتم و قتل دانشجويان و 
  .محاكمه آنان را فرياد كرد

اينكار به معني ناكارآمد كردن قيم ها از 
يك طرف و سيقل دادن اراده جمعي 
براي دستيابي به شعارهايي زيباتر و 

  . ه ضروري استخواسته هايي فرموله شد
 

   خرداد29

مي خواهي خواسته ات را بشنوند، آنرا 

 اد كنفري

  جعفر پويه
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كه نظام  سي سال پيش هنگامي
استبدادي مذهبي واليت فقيه با هزار 
نيرنگ و فريب بر الشه نظام 
استبدادي شاه پايه ريزي شد، تالش 
كرد با توسل به اعدام گسترده زنان 
آگاه و مبارز، تصويب قوانيني به غايت 
عقب افتاده، نهادينه كردن هر چه 
بيشتر فرهنگ سنتي در جامعه و 

ي ي وقفه، شعله پيكارجوسركوب بي
اما . زنان را براي هميشه خاموش كند

اين خيال باطلي بود كه رژيم واليت 
 مانند ديگر ساختارهاي - فقيه

پژواك .  در سر مي پروراند- استبدادي
 از سال مذهبي به استبداد "نه"فرياد 
 هزينهو سيصد و شصت تا كنون  هزار

گزافي را طلب كرد و هر بار ستاره اي 
 زير كشيدند و خون شجاعترين و به

 خيابانهاي سراسر ،پيشتازترين زنان
رژيم . كشور را گلگون ساخت

 زنده ماندناستبدادي غافل از 
ققنوسها گمان مي برد كه با دشنه و 

ور و ايجاد رعب و وحشت قادر طسا
است نوشدارويي بيافريند كه براي 
. مدتي نظام ننگينش را سرپا نگاه دارد

بود كه آتش عدالتخواهي اين درحالي 
مبارزه زنان هر روز بيش از پيش 
ريشه نظام استبدادي را هدف قرار مي 
داد و خواب را از چشم استبداد حاكم 

  . مي ربود
اكنون محصول سه دهه مبارزه عليه 

جنس "ساختاري كه قصد داشت 
 را بر پيشاني زن ايراني بودن "دوم
 در خيابانهاي شهرهاي ، كندداغ

ديده مي سادگي ه ور بسراسر كش
 مسلح به ،نسلي از زناني شجاع. شود

 براي "مرگ بر ديكتاتور"شعار 
رويارويي با نيروهاي سركوبگر به 
ميدان آمده اند و با هوشياري بي 
مانندي از گسستگي و نفاق عميق سر 

بهره مي جويند در باال منافع اقتصادي 
و با حضور بي وقفه و گسترده در 

ار سياسي را به جنبش هر دم ساخت
ريزش عناصر خودي محكوم مي 

  .سازند
آش تقلب نمايش انتخاباتي در 
راستاي پروژه يكدست سازي نظام و 
تسلط كامل جناح نظامي امنيتي از 

چنان شور  سوي علي خامنه اي آن
شد كه بهترين بهانه را به مردم داد 
تا براي دادخواهي دست به اعتراض 

ترده در اين ميان شركت گس. بزنند
زنان در اين اعتراضات جهت عقب 

 نمادعنوان ه  ب"واليت فقيه"نشاندن 
استبداد مذهبي، بسيار شايسته و در 
تاريخ جنبشهاي اجتماعي ميهن ما از 

استبداد . اهميتي ويژه برخوردار است
 در ه ويژه بيش از سه دهه، بدرحاكم 

چهار سال رياست جمهوري احمدي 
قوق نژاد همواره در ميدان نفي ح

دموكراتيك زنان جوالن داد تا تضاد 
 جنسيتي بين زنان و مردان را پررنگ

تر كرده و بدين ترتيب سدي بزرگ بر 
سر راه مبارزه مردم جهت دستيابي به 
دموكراسي و رفع اين تبعيض ايجاد 

پيش از اين، افراد بسياري به . نمايد
وريزه كردن مسايل زنان پرداختند و ئت

 آب و تاب و تالش كردند با هزار
را در ل زنان يمسا ،جمالت پرطمطراق

 بگنجانند و آن "فرهنگي"چهارچوب 
سي .  عنوان كنند"غيرسياسي"را 

سال تحقير زنان در پوشش مبارزه با 
 از اين دشنامهايمفاسد اجتماعي و 

دست همراه با سركوب هر صداي 
برابري طلبانه از يكسو و انباشت 

فتن رشد مطالبات بر حق زنان با باال ر
چنان بدنه  و آگاهي از ديگر سو آن

يد كه يجمعيت جوان زنان را مي سا
فرياد تنها راه برون رفت از تنگنا  ديگر

بدينگونه زنان نيز همچون ديگر . بود
اقشار جامعه با استفاده از تضادي كه 
تحت تاثير فشار مداوم از پايين در باال 

تر از  ايجاد شده و اكنون عريان
ذف ديگري به نفع آن هميشه در ح

 پا به ،يكي به نمايش در آمده است
ميدان گذاشته اند تا بهترين بهره را از 
فرصت ايجاد شده نصيب خود 

حضور پررنگ زنان نه تنها در . گردانند
صحنه رويارويي با نيروهاي سركوبگر 

 كوشش آنان دردر  ،واليت فقيه بلكه
 و انتشار گزارش حمالت ثبت

 ايجاد ا وجودبنيروهاي سركوبگر 
در اخالل در اكثر راههاي ارتباطي، 

 خارج از كشور  ايرانيتالش زنان
 شركت  دربراي انتشار آن و همچنين

 گسترده زنان در گردهماييهاي
 مقاومت و ، گوياي شجاعتاعتراضي،

همبستگي زناني است كه دردي 
  . مشترك را فرياد مي زنند

اين هماوردي و همبستگي زنان براي 
اليت فقيه حتي در خواب نيز نظام و
گرچه مشاركت زنان . تصور نبودقابل 

در تجمعات و راهپيماييهاي مسالمت 
آميز عليه اعمال نظر خامنه اي در 
همان روزهاي نخستين با حمله 
نيروهاي سركوبگر در پوشش لباس 
شخصيهاي مسلح به باتوم، قمه، 

زنجير و سالح گرم روبرو گشت و 
خواه در تهران و بسياري از زنان آزادي

ديگر شهرهاي ايران و همچنين در 
 و  شدندحمله به دانشگاهها مجروح

يا به قتل رسيدند اما اين مساله 
كوچكترين ترديدي در عزم 
دادخواهانه ي آنان در مسير از هم 

 گنديدهپاشاندن رژيم تا بن استخوان 
پس آنان با . واليت فقيه نداشت

ا صدايي مشترك كه از مرزهاي ملي پ
نترسيد، ": را فراتر نهاد فرياد زدند

   ."نترسيد، ما همه با هم هستيم
 ،اعمال خشونت عليه مردم غير مسلح

يد بر اين يبراي هزارمين بار مهر تا
حقيقت زد كه خشونت طلب، رژيم 

 بر اين، اين مساله افزوده.  استحاكم
 كه اين رژيم گرداندبار ديگر آشكار 

هاي  هواليت فقيه است كه تمام را
 را بسته و راهي  اعتراضمسالمت آميز

جز مبارزه قهر آميز باقي نگذاشته ه ب
 هر  سركوب تشديدا وجودزنان ب. است

روز بيشتر از پيش همراه با همسران، 
برادران، همكالسيها و همكاران خود 
با مشتهاي گره كرده، متحد و يكصدا 

 تا پاسخگوي مي گذارندقدم به ميدان 
و نفي حقوق انساني خود سالها تحقير 

طنين . از سوي حاكميت باشند
ننگ "، "مرگ بر ديكتاتور"شعارهاي 

 هزاران زن "بر اين دولت مردم فريب
دوشادوش مردان همانند پتكي بر سر 

مي  و ثابت مي آيدواليت فقيه فرود 
 كه سركوب هميشه ره به تسلط كند

احمدي نژاد كه به واسطه . نمي برد
 دور "هاله نور"  كه"مهندسي"همان 

 براي بار دوم با رقم ،سرش را ساخت
 مقام رياست ،سازيهاي نجومي

انبوه آن خود كرد،  جمهوري را از
خس " كليت نظام را به  معترضمردم

 ناميد اما زنان مبارز ايران "و خاشاك
بر ريشه تبعيض تبر زن "با شعار 

ي، حقير، من زن يهستم، خاشاك تو
ين شعار ا. به ميدان آمدند» هستم

پرمحتوا كه نگرش جنسيتي واليت 
ولوژيك نظام يفقيه و يكي از وجوه ايد

را نشانه گرفته است، خبر از مطالبات 
 و آرمانهاي برابري طلبانه زناني مي

دهد كه قصد دارند در گام نخست با 
به انزوا كشاندن جناح امنيتي نظامي، 
مبارزه را تا رسيدن به جامعه اي 

ابرابري ادامه عاري از تبعيض و ن
   .دهند

كه در نماز جمعه  خامنه اي سخنان
با وجود آگاهي بر تغيير توازن قوا به 
نفع مردم هنوز سعي مي كرد جهت 

 نداشته اش را به يحفظ منافع خود كاريزما
رخ بكشد، بيش از هر چيز تصوير متزلزل و 

او كه . بي ثبات واليتش را رسوا ساخت
د از تالش مي كرد با تعريف و تمجي

رفسنجاني و ناطق نوري در ميان جناح 
رقيب تفرقه بياندازد، همزمان ابراز داشت 

اگر نخبگان سياسي بخواهند قانون را "كه 
ول ئزير پا بگذارند، خواسته يا ناخواسته، مس

خونها، خشونتها و هرج و مرجها خواهند 
 خامنه اي با عنوان كردن اين جمله ".بود

چراغ  يشتربه نيروهايش براي سركوب ب
جان " كه گفتوي در پايان . سبز نشان داد

و آبروي خود را براي حفظ نظام فدا خواهد 
كشتي " و همچنين اضافه كرد كه "كرد

وفانهايي تنظام در طول دورانهاي متفاوت با 
روبرو بوده است اما اندك اضطرابي پيدا 

  . "نكرده است
 نادرستي ادعاي ولي فقيه درست فرداي آن

يابانهاي تهران و ديگر شهرهاي روز در خ
 به "مرگ بر خامنه اي"كشور با فرياد 

در اينجا زنان و مردان .  رسيداثبات
تر از قبل  عدالتخواه با شعاري راديكال

سكوت را شكستند تا ناخداي كشتي به گل 
 شعاري .نشسته استبداد را هدف قرار دهند

اي مخوف  هكه روزگاري از شكنجه گاه
 در تاريكي زندانها با جمهوري اسالمي،

لبهايي خشك و تن شكنجه شده زمزمه و 
 ،شد گاه تا پاي چوبه اعدام فرياد زده مي

امروز در خيابانهاي تهران از دهان زناني 
شنيده مي شود كه همانا فرزندان همان 

   .نسل آزاديخواه و مقاومند
عنوان ستون فقرات نظام ه  فقيه بيول

دارد كه هر اكنون در مقابل دوراهي قرار 
جز بازندگي ه  را برگزيند نتيجه اي بكدام

اگر در مقابل مطالبات مردم .  ندارداوبراي 
كه بيش از نيمي از آن را زنان تشكيل مي 

 تا مرز  به گام بايد گام،دهد سر فرود آورد
در غير . فروپاشي نظام رسوايش عقب بكشد

صورت مي بايست به يك قتل عام  اين
 وي اين مساله براي عمومي دست بزند كه

و حاكميت ننگينش كه هر روز با ريزش 
 پيامدهاي ،نيروهاي خودي روبروست

در هر صورت . خوشايندي نخواهد داشت
حضور پي در پي در خيابانها و درگيري با 
ماموران رژيم هراس را از قلب جنبش 
بيرون مي راند و شجاعت و از خودگذشتگي 

 پرستار، زنان در لباس. را تقويت مي نمايد
سي  ...دانشجو، محصل، خانه دار، كارگر و

سال مضحكه انتخاباتي واليت فقيه را به 
 به رهگذرچالش گرفته اند تا از اين 

انتخاباتي عادالنه دست يابند كه مطالبات 
براي رسيدن . نخستين آنان را برآورده سازد

به چنين انتخاباتي ناچار بايد از رژيم 
را از هم   آن مذهبي عبور و-استبدادي

پاشاند و اين عمل هزاران گام رفع تبعيض 
زناني كه هر روز به . را به جلو مي اندازد

خيابان مي آيند و حق خود را مطالبه مي 
كنند، آناني كه آموخته اند دستيابي به 
برابري در روند و پيوندي ارگانيك با 
مبارزات ديگر اقشار جامعه دست يافتني 

، به مردم. د نشستاست، ديگر عقب نخواهن
   زناني كه در اين سالها به بدترين ويژه

  9بقيه در صفحه 
  

  زنان در مسير رهائي

  )ويژه حضور پرشور زنان در نبرد جاري عليه نظام واليت فقيه(

  

   ثقل جنبش برابري طلبانهمركز مبارزه با واليت فقيه
  آناهيتا اردوان
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مشت درشت مردم بر 

  پوزه خامنه اي

 
  منصور امان

همه ي آنها كه چهره ي وحشت زده آيت 
اهللا خامنه اي را در نماز جمعه ديدند، اكنون 

پس از مشاهده دود شُدن نقشه هاي  و 
تبهكارانه او عليه خيزش انقالبي مردم ايران 
در آتش خيابان، بسا بهتر مي توانند علت 

. دكامه را ارزيابي كُننداشك ريختن اين خو
آقاي خامنه اي مي دانست كه آخرين تير 
تركش خود را رها مي كُند بدون آنكه 

  .مطمين باشد به هدف مي نشيند
چه در تاريكي شب گُذشته و چه زير آفتاب 
داغ شهرهاي سراسر كشور، شليك ولي 

، تير سرگرداني از آب درآمد "نظام"فقيه 
شنبه به عقب كه در نهايت در ميانه روز 

 سووقصد "ناقص"كمانه كرد و بر تن 
  . كُننده نشست

مردم دلير ايران، آقاي خامنه اي را زمان 
زيادي در انتظار گرفتن پاسخ تهديدها و 

همزمان . صدور فرمان كُشتارشان نگُذاشتند
با آن كه او از محل نمايش بي چاره گي 
يك درنده ي به تله اُفتاده رهسپار سوراخ 

بود، مي توانست غُرش فريادهاي ديگري 
مبارزه جويانه اي را بشنود كه همچون 

 به سمت پوزه ي لرزان او "مشتي درشت"
  . فرود مي آمد

كيفيت جديد آرايش حكومت عليه مردم، 
تنها در تالش براي افزودن ابزارهاي جنگ 
رواني بر تُفنگ و چماقهايي است كه در 

ه اما بي روزهاي گُذشته به گونه گُسترد
صدور . نتيجه اي از آنها مدد جسته است

فرمان آدمكُشي از سوي شخص خامنه اي 
با هدف به وحشت افكندن جنبش و عقب 

اين در حالي است . راندن آن صورت گرفت
كارتهاي خود را در طول هفته   "نظام"كه 

پيش بازي كرده و آقاي خامنه اي مي تواند 
اي برنده ، برگه"آزادي" تا "انقالب"از 

  . خود را زير پاي تظاهركُنندگان ببيند
در ميدان نبردهاي روز دوشنبه، اقتدار و 
هيبت دستگاه سيد علي خامنه اي با زوايد و 
حواشي نظامي و امنيتي اش در برابر اراده 
بي گُسست جوانان، زنان و مردان ميهن 

  . براي كسب آزادي و عدالت به زانو درآمد
وردگاه با شليك هر روز دوشنبه در اين آ

ُگلوله، صداي خُرد شُدن اُستخوانهاي واليت 
 مذهبي خامنه اي بود كه –استبدادي 

مرشد معركه ي . طنين انداز مي شُد
 شك نداشته باشد اين آخرين بار "نظام"

نبود كه كيفر گُستاخي و پنجه نشان دادن 
به مردم ايران را بي درنگ و در صحنه 

  . دريافت كرد
   
   

 *"ممشت مردربرگرفته از سروده "شت د 
 از فدايي شهيد، "با كشورم چه رفته است"

 31(او در چنين روزي . سعيد سلطانپور است
به دست دژخيمان رژيم جمهوري ) خُرداد

   . اسالمي به قتل رسيد
 

  
  

نقش پر رنگ زنـان     

 براي آزادي در قيام 
   

  زينت ميرهاشمي 
  

ان، تصوير چهره زيباي ندا آقا سلط       
بــر صــفحه هــاي شــمار كثيــري از 
رســانه هــاي جهــان، چهــره كريــه 
جمهـوري اسـالمي را بـار ديگــر در    
ــه نمــايش   ــان ب ــر چــشم جهاني براب

صداي پر صالبت پـدر وي      . گذاشت
بر بالين وي در آن هنگـام كـه مـي     

قلبها را بـه لـرزه   » ندا نترس «: گفت
ندا، تبديل بـه نـداي آزادي       . در آورد 

روز . م شــددر قلــب و انديــشه مــرد
دوشنبه اول تير عليرغم بيانيه هـاي       
پي در پي سـپاه پاسـداران و گلولـه          
هـــاي آنهـــا، هزارهـــا زن و مـــرد 
خيابانهاي تهران و شهرهاي ديگر را     
تسخير كردند و به نداي نـدا پاسـخ         

  . مثبت دادند
كاسپين ماكان، نامزد ندا آقاسـلطان      
: در مصاحبه اي با بي بي سي گفـت        

سوي يا احمـدي    هدف ندا آقاي مو   «
هــدفش وطــنش بــود و . نــژاد نبــود

برايش اهميت داشت كه در ايـن راه    
بارها اشاره كرده بود كه     . قدم بردارد 

حتي اگر جانش را از دست بدهـد و          
گلوله به قلـبش بخـورد، كـه اتفاقـا          
گلوله به قلبش خورد، در همـين راه        

  » .قدم برخواهد داشت
ــه از   ــايي كـ ــصاوير و فيلمهـ در تـ

ردمـــي در تهـــران و خيزشـــهاي م
شهرهاي ديگـر كـشور پخـش مـي        
شود، نقش زنان به خـوبي برجـسته        

شركت قهرمانانه زنان در ايـن   . است
خيزشها و مشتهاي گره كـرده شـان    
فرياد سه دهه ظلمي اسـت كـه بـه          

حضور پر رنگ زنان    . آنان شده است  
بر دموكراتيزه شدن اين قيامها تاثير      

ز مطالبه زنان فراتر ا   . خواهد گذاشت 
ابطال يك انتخابات مهندسـي شـده    

 حقـوق بـشر      حقـوق زنـان و    . است
همه نظم موجود را بـه چـالش مـي          
كشد و دستيابي به آن از انگاره هاي    

به . حافظان نظم موجود به دور است     
همين جهت ندا نمونـه اي از زنـاني         
هست كه قلبشان بـراي آزادي مـي        

زنان و مردان ازاديخـواهي كـه       . تپد
شان را در برابر گلوله     چنين سينه هاي  

هاي مـزدوران حكـومتي سـپر مـي         
ــر   ــراي تغيي ــور اراده اي ب ــد تبل كنن
دموكراتيك هستند و نمي توان آنان      
را در قفــس تنــگ نظــام جمهــوري 

خـصلت ايـن    . اسالمي زنداني كـرد   
خيزشهاي خياباني و به ويژه حـضور       
گسترده زنـان در آن نـشان از عـزم          

ــق  ــراي تحق ــردم ب دموكراســي و م
  . حكومتي الئيك است
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  و تحقيرشكل ممكن مورد استثمار
كه پا   زماني،جنسيتي قرار گرفته اند

دليل ه  ب،در ميدان مبارزه مي گذارند
ي كه يجانفشانيها و مقاومت بي همتا

سرعت به  ،از خود نشان مي دهند
قتدار مقاومت تبديل مي به بازوي پرا

  يآنان در پراتيك روزمره. گردند
پيكار و رويارويي با ددمنشان مي 

مقاومت را رهبري  آموزند كه چگونه
 به ياران خود  كنند وو سازماندهي
  . روحيه بدهند

تداوم جنبش توده هاي به پاخاسته 
شرايط را براي اتخاذ راهها و 

 تري آماده ابزارهاي مبارزاتي پرتوان
اين سيل بنيان  بنابراين،. مي كند

بيت رهبري "كن كه به نزديكي 
طور كه  رسيده را نمي توان آن

خامنه اي در خطبه آخر خود آرزو 
 با كمك هيچ خدا يا پيامبري ،كرد

اخبار و . سادگي مهار كرده ب
گزارشات مربوط به روزهاي شنبه و 

ه  خرداد ماه ب31 و 30يكشنبه مورخ 
 خامنه اي جهت خوبي نشان داد كه

حفظ منافع خود راه سركوب تمام 
عيار جنبش را برگزيده است كه 
البته اين گزينه از روزهاي نخستين 
بعد از نمايش انتخاباتي واضح و 

روز شنبه سي خرداد، . روشن بود
دقيقا يك روز بعد از سخنان خامنه 

 سركوب شدت پيدا كرد و از ،اي
  جنبش مردم نيز راديكال،ديگر سو

 و همه گيرتر از روزهاي گذشته تر
. دربرابر ديدگان وي قد علم كرد

راديكاليسم جنبش حتي رسانه هاي 
خارجي را نيز وادار ساخت تا 

، آن گونه كه هست را رويدادها
ندا "تصوير جان دادن .  دهندبازتاب

 ساله كه با شليك 27، "آقا سلطان
گلوله جنايتكاران مورد اصابت قرار 

 خبرگزاريهاي گرفت از سوي همه
  تصوير ندا كه . جهان گزارش شد

  
  
  
  

امروز به سمبل جنبش اعتراضي مردم 
ايران مبدل گشته از مرزهاي ملي نير 

اين خون گرم ندا و زنان . فراتر رفته است
و آزدايخواهان است كه از اين پس رنگ 

حماسه آفريني . جنبش را تعيين مي كند
سوي زنان ايراني گر چه تا كنون بارها از 
 در تعقيب كنندگان رويدادهاي ايران

جهان مورد بررسي و ستايش قرار گرفته 
بار در نوع و  و به ثبت رسيده اما اين
تصاوير دختران . شكل خود بي نظير است

جواني كه با مشتهاي گره كرده شعار مي 
دهند، براي نجات ياران خود با نيروهاي 
تا دندان مسلح درگير مي شوند، براي 

ي از هجوم آنان خيابانها را با جلوگير
ميزهاي چوبي مسدود مي كنند و 
گونيهاي پر از سنگ را براي دفاع از خود 
و ديگران آماده مي سازند، نه تنها جهاني 

 به آناني كه ،را به لرزه در آورده بلكه
هميشه تالش كردند تاكتيك مبارزه را از 
باال براي مردم نسخه پيچي كنند مي 

يك مبارزه را شرايط موجود آموزد كه تاكت
   .به دادخواهان تحميل مي كند

اگر قبول داشته باشيم كه رسيدن به 
دموكراسي و رفع تبعيض جنسيتي 

 واليت فقيه است رژيممستلزم فروپاشي 
و اين مهم با برگزاري يك انتخابات آزاد 
ممكن است پس مبارزه با واليت فقيه 
مركز ثقل جنبش برابري طلبانه زنان 

 ،ييامروز زنان در مسير رها. ان استاير
هسته اصلي ساختار حاكم را به چالش 
گرفته اند و عزم جزم كرده اند تا سمبل 
استبداد و ديكتاتوري را به جايگاه اصلي 

  . خود كه تاريكخانه تاريخ است بفرستند
ياد ندا سلطان آقا و مريم مهر آذين و 
همه جانباختگان مبارزه مردم ايران عليه 

 در ياد و قلب تاريخ زنده و گرامي مرژي
 با "ييزنان در مسير رها". خواهد ماند

 خود را ،اندوه از دست دادن اين عزيزان
در غم خانواده و بازماندگان آنها شريك 

يادشان گرامي و راهشان پر . مي داند
  .رهرو باد
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 شكست ببرهاي تاميل در -

 نبردي نابرابر با دولت سريالنكا
 سال مبارزه و رويارويي 30پس از 
 و دولت "ببرهاي تاميل" مسلحانه

 ماه مه سال 18سريالنكا، سرانجام در 
 سالحهاي "ميلاببرهاي ت"جاري، 

خود را به زمين گذاشتند و دستكم به 
آنها . لحاظ نظامي شكست را پذيرفتند

كه به اين مناسبت دادند در پيامي 
غيرنظاميان تاميلي قرباني ": گفتند

. بمباران، بيماري و گرسنگي مي شدند
راه ديگري پيش روي ما نيست جز 

  ".زمين نهادن سالحهايمان
جنگ داخلي بين اقليت تاميلي با 
اكثريت سنگالي كه قدرت دولتي را به 
دست دارد، حاصل عدم رعايت اصل 

لت و حقوق برابري، دمكراسي، عدا
بشر در كشوري چند مليتي با چند 
فرهنگ است كه تاريخ نمونه هاي 
. بسياري از آن را ثبت كرده است

تاميليها به خاطر عدم رعايت اين 
اصول از جانب دولت سريالنكا 
خواستار جدايي و استقالل هستند و 
اگر چه اكنون سالح خود را به زمين 
گذاشته اند اما بدون شك كينه و 

 به خاطر عدم دستيابي به نفرت
خواسته هايشان از بين نرفته و به 

  . اشكال ديگري بروز خواهد كرد
  

تاريخچه كوتاهي از ريشه 

  اختالفات
سنگاليها كه هر  و طي قرنها، تاميليها

دو قومهاي پر جمعيتي بودند، 
هر دو . حكومتهاي جداگانه داشتند

قوم به طور مسالمت آميزي در جزيره 
در جنوب و مركز  نگاليهاسريالنكا، س

شرق  سريالنكا و تاميليها درشمال و
اما سرانجام . كشور، زندگي مي كردند

دو قلمرو را  استعمارگران بريتانيايي هر
اين اقدام . ادغام كردند يكديگر در

نقش مهمي در اختالفاتي كه به 
. تدريج شكل مي گرفت داشت

تاميليها كه از سطح باالتري از سواد و 
برخوردار بودند براساس آموزش 
تفرقه بيانداز و حكومت "سياست 

 استعمار بريتانيا، به مقامهاي "كن
 . دولتي منصوب شدند

، هنگامي كه سريالنكا 1948در سال 
استقالل خود را به دست آورد، 
حكومت مستقل در دست سنگاليها 
قرار گرفت و آنها فرصت ترقي را تنها 

و از اين ر. به سنگاليها مي دادند
تاميليها خواستار جدايي و استقالل 

 . شدند
در پي گذراندن قانوني كه درسال 

 تصويب شد و از دستيابي 1956
و پليس  تاميليها به مقامهاي نظامي

جلوگيري مي كرد، اختالفات باال 
 دسترسي تاميلها ،از سوي ديگر. گرفت

دانشگاه به شدت  به تحصيل در
 از اين روي، زد و. محدود شد

تاميليها و  ي خونيني بينخوردها
اين ميان حق  در. پليس صورت گرفت

استعمار  راي از تاميلهايي كه در زمان
از هند به جزيره آورده شده بودند، 

از  اين در حالي بود كه آنها. سلب شد
سالها پيش بدين سو در سريالنكا 

  .اقامت داشتند
  

  آغاز مبارزه 
 تاميلها به ويژه 1960اوايل سال 

ن، عليه نابرابري و بي دانشجويا
عدالتي به مبارزاتي كه مسالمت آميز 

 گروه كوچك از 30. بود دست زدند
 در "ببرهاي آزاديبخش تاميل"جمله 
 دست به تاسيس گروه 1979سال 

 "ببرهاي نو تاميل"بزرگي به نام 
هدف اعالم شده آنها استقالل از . زدند

  . سريالنكا بود
 كه گروهي مسلح "ببرهاي تاميل"

 15بودند اگر چه داراي يك ارتش 
هزار نفره و نيروي دريايي و نيروي 
دفاع هوايي بودند، از روش حمالت 
انتحاري نيز استفاده مي كردند و بدين 
طريق مناطق وسيعي از سريالنكا را 

نا گفته نماند كه . تحت تصرف داشتند
 كشور جهان اين گروه را بيشتر به 32

حاري، خاطر استفاده از عمليات انت
راجيو . گروهي تروريستي خوانده اند

گاندي، فرزند اينديرا گاندي، نخست 
قربانيان حمالت  وزير هند يكي از

  .انتحاري آنان بود
  

  خلع سالح ببرهاي تاميل
 سال مي 30جنگ كه سر به  دراين 

زند، دهها هزار انسان كشته شده و 

 هزار نفر بي 200اكنون نزديك به 
 هزار 80خانمان شده اند، از جمله 

سخنگوي ارتش از كشته شدن . كودك
، رهبر ببرهاي تاميل به "ويلو پياللي"

در  تن ديگر از رهبران 200همراه 
شرق سريالنكا  نبردي واقع درشمال

در پاسخ به اين كشتارها، . خبر داد
ببرهاي تاميل قرارگاههاي ارتش و 

  .دستگاههاي انرژي را بمباران كردند
تا كنون ارتش سريالنكا باعث آواره 

اين . هزاران غيرنظامي شده است شدن
در حالي است كه گروههاي حقوق 

درگير در مناطق  بشري، دو طرف
گي سريالنكا را به نقض حقوق بشر جن

 سازمان عفو بين الملل .متهم كرده اند
كشته شدن غير نظاميان را محكوم 

روزنامه تايمز گزارش داده . كرده است
بود كه در اثر عملياتي كه يك ماه به 
طول انجاميد، بيست هزار غير نظامي 

  .كشته شدند
در همان حال كه خلق تاميل توسط 

يالنكا قتل عام مي نيروهاي ارتش سر
شد، سازمان ملل متحد به جاي 
محكوم كردن رژيم اين كشور، 
آزاديخواهان تاميلي را محكوم مي 

در واقع بيشتر جهان شاهد . كرد
سكوت مراجع بين المللي بود و تنها 
گروههاي كُرد كه شامل كُردهاي 

كنگره خلق "، "ك. ك. پ"، "پژاك"
ي كنگره مل" و "ك. جي. كي"، "كُرد

 به طور رسمي قتل عام را "كُردها
  .م كردندمحكو

  
  علل مهم شكست ببرهاي تاميل

ارتش سريالنكا در اين مدت با گرفتن 
كمك و سالح از چين و هند در نبردي 

  .نابرابر تاميلها را شكست داد
در ماه ژوئن امسال، رييس جمهور 

 براي "ماهيندا راجاپاكز"سريالنكا، 
استقالل اولين بار بعد از سركوب 

 با "ببرهاي تاميل"طلبان و پيروزي بر 
عده اي از مقامهاي بلندپايه به برمه 

سفر به برمه به . سفر كرد) ميانمار(
تنهايي اهميت خاصي نمي توانست 
داشته باشد اما اين سفر نشان مي دهد 

 آلت دست كشورهاي "راجاپاكز"كه 
ديگر به ويژه چين شده است تا 

 و اروپا را فشارهاي آمريكاي شمالي
كه قصد بررسي جنايتهاي جنگي 
. ارتش اين كشور را دارند، خنثي كند

برمه روابط اقتصادي و استراتژيك 
سابقه داري با چين كه هنگام جنگ 
عليه تاميليها سالح و ديگر كمكها را 

از طرفي، . به سريالنكا رساند، دارد
ارتش برمه و دولت كودتايي آن نيز 

ه هاي غرب همچنين بايد با خواست
برمه نيز در حال حاضر به . روبرو شود

خاطر قتل عام مخالفان و دستگيري و 
به زندان افكندن رهبران اپوزيسيون، 
. تحت تحريم آمريكا و اروپا قرار دارد

روشن است كه غرب نه به خاطر مردم 
اين كشور بلكه، بيشتر براي مقابله با 

  .چين ادعاي دفاع از حقوق بشر را دارد

 اينكه كمي بيشتر به ماهيت حكومت در براي
سريالنكا پي ببريم الزم است به سطح و نوع 
روابط آن با حكومت مستبد جمهوري اسالمي 
كه به همين صورت با مردم كُرد كشور كه 
حتي جدايي طلب نيستند و خواهان اداره خود 
مختار كردستان هستند رفتار مي كند، توجه 

جه رژيم در منوچهر متكي، وزير خار. كنيم
 ماه مه به رييس جمهور و دولت 19روز 

سريالنكا به خاطر پيروزي بر ببرهاي تاميل 
تبريك گفت و از روابط صميمانه دو كشور 

متكي گفت كه جمهوري . سخن گفت
اسالمي همواره عليه تروريستهاي تاميل بوده 

او حتي تقبل كرد كه به نيروهاي درگير . است
يل كمك كند كه عمليات قتل عام مردم تام

  .البته اين مددها شامل تاميليها نمي شود
بنا بر بسياري از گزارشهاي رسيده، دولت 
سريالنكا به آوارگان جنگ تاميلي كه هزاران 
نفر هستند كمك نمي رساند و ادعا مي كند 

  .كه به زمان بيشتر الزم دارد
از سوي ديگر، ماه گذشته هند در نشست 

د از بيانيه اي كه حقوق بشر سازمان ملل متح
دولت سريالنكا را محكوم مي كرد حمايت 

اما اين بدين معني نيست كه هند به اين . كرد
حركت باور دارد بلكه، اين براي بازي با غرب 
كه نقض حقوق بشر را پيگيري مي كنند 

در سه سال گذشته دولت ائتالفي هند . است
از جنگ عليه استقالل طلبان تاميلي حمايت 

 هم بدين منظور كه پيروزي كرده آن
استقالل طلبان مي تواند آغاز شورش در 

  .كشور چند مليتي هند شود
در دوران جنگ، با اين كه هند از جانب 
تاميليهاي ساكن اين كشور تحت فشار بود، 
در رساندن كمك به سريالنكا با تجهيزات 
رادار، تكنسين براي يافتن هواپيماي تاميلها و 

 براي كمك به غرق تجهيزات اطالعاتي
كمكهاي غير "كردن كشتيهاي آنها زير نام 

  . كوتاهي نكرد"نظامي
هند همچنين براي فرصتهاي سرمايه گذاري 

  . به سريالنكا چشم دوخته است
چين نيز از سوي ديگر عالوه بر رساندن 
كمكهاي نظامي، به كمكهاي مالي و 

آنها گفتگو در . ديپلماتيك نيز اقدام مي كند
ايت جنگي سريالنكا را در سازمان باره جن

در مقابل پكن . ملل متحد مسدود مي كردند
بستن . حقوق نفتي به دست مي آورد

قراردادي براي ساخت و اداره بندرگاه 
 در جنوب اين جزيره كه مجاور "همبانتوتا"

راههاي تجاري مهم به خاورميانه و آفريقا 
يك . است، از جمله نمونه هاي آن است

تي دولتي به تازگي اعالم كرد كه كمپاني نف
فعاليتهاي خود را در اين جزيره گسترش مي 

 ،از ديگر فوايد سريالنكا براي چين. دهد
كارگر ارزان در مناطق فقير نشين شمال و 
شرق سريالنكا است كه آنهم قابل چشم 

  كسبدولت سريالنكا در پي .پوشي نيست
. هرگونه حمايت سياسي و اقتصادي است

 بدهيهايي است حاصلآشفته كشور اقتصاد 
. كه به خاطر هزينه نظامي متحمل شده است

 دليلهمزمان صادرات مهم اين كشور به 
  . شده استبه ركود دچاربحران اقتصادي 

  
  11بقيه در صفحه

  جهان در آيينه مرور

 ليال جديدي

  :در اين شماره مي خوانيد

 شكست ببرهاي تاميل در نبردي نابرابر -

  با سريالنكا

  ه روي كوبا گشايش ب-

  اوباما و زيارت در قاهره-
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  جهان در آيينه مرور 
  

  10بقيه از صفحه 

  چشم انداز
جنگ هولناكي كه با چنين وسعت و 
طي سه دهه ادامه داشت، زخمهايي 
بر جاي مي گذارد كه درمان شدني 

بدون تغييرات اساسي در . نيست
ساختار قانوني و عملكرد دولت 

 ريشه خصومتها خشك ،سريالنكا
وقتي خلقي خواستي به . نخواهد شد

 به حق دارد و با آن عادالنه رفتار جا و
نمي شود، سركوب و داشتن برتري 

 آنهم به خاطر توان نظامي سياسي
بيشتر و حاميان خارجي قوي تنها يك 

دير يا زود . دلخوشي زود گذر است
آتشي كه به زور سالح زير خاك برده 

  .شده، دوباره شعله ور خواهد شد
پيروزيهاي نظامي، قتل عام و فرياد 

وزي و به هوا بردن پرچمها در پير
كلمبو تا زماني كه تاميلها از حقوق 
برابر برخوردار نشوند و به اين باور كه 
در كشور خود، شهروندي با حق 

 مساوي هستند نرسند، بيهوده است
جدايي ملل از يك كشور چند  حق

مليتي، در جوامع دمكراتيك و مدني 
با ترمهايي بدون بار اخالقي  معموال

 ذكر مي شود "استقالل طلب" مانند
مراكز امنيتي و  و نه با ادبيات

اطالعاتي و با تعريفهايي مانند 
  !"تجزيه طلبي"
  

   گشايش به روي كوبا-
در ماه ژوئن سال جاري، نشست 
سازمان كشورهاي آمريكايي، با 

 عضو آن در هندوراس 34شركت 
سال پس از آنكه  47. برگزار شد

 كوبا در اياالت متحده آمريكا عضويت
) OAS( سازمان كشورهاي آمريكايي

را لغو كرد، تمامي اعضا اين سازمان 
خواستار تجديد عضويت اين كشور 

  . شدند
راي يكدست اعضاي اين سازمان به 
بازگشت كوبا به روشني جايگاه 
تضعيف شده اقتصادي و سياسي 
آمريكاي شمالي را در اين منطقه بيان 

گفتگوهاي سران اين . مي كند
 ساعت طول 36زمان كه به مدت سا

كشيد، نشان دهنده طرد شدن 
آمريكاي شمالي از سوي بقيه 

در حال . كشورهاي اين قاره است
حاضر تنها كشور اين قاره كه با كوبا 
رابطه ديپلماتيك ندارد، اياالت متحده 

  .آمريكا است
 با "اس. اي.  او"اخراج كوبا از

 ماه بعد پس از 9خواست آمريكا 
 " خوكهاخليج"ليات شكست عم

به امر دولت  توسط سازمان سيا و
اين اقدام با . كندي صورت گرفت

تحريم اقتصادي كوبا كه هنوز نيز لغو 
آمريكاي . نشده است، همراه بود

پيروي از ": شمالي ادعا كرد
 لنينيسم با سيستم –ماركسيسم 

  ".آمريكايي همخوان نيست
اكنون، تحول محدودي كه در دولت 

ورت گرفته اين است كه اگر اوباما ص
چه با بازگشت كوبا به سازمان مذكور 

 گفتگوهاي هموافقت نمي كند اما ب
محدود پيرامون مسايلي چون 
تروريسم، مواد مخدر، روابط پستي، 
حذف محدود تحريم اقتصادي و 
تسهيل مسافرت كوباييهاي ساكن 

  . آمريكاي شمالي تن داده است
ر خانم كلينتون در هندورس اصرا

 به "دمكراسي"داشت كه كوبا بايد 
سيستم " و "آمريكايي"سبك 

.  را بپذيرد"پلوراليسم با احزاب سياسي
كشورهاي آمريكاي التين به ويژه 
آنهايي كه نزديك تر به كوبا بودند، به 
شدت با اين درخواست مخالفت كردند 
و هشدار دادند كه احتمال از هم 

  . گسيختگي اين سازمان وجود دارد
نم كلينتون در هندورس تالش كرد خا

تا از ورود بدون پيش شرط كوبا به 
اين سازمان جلوگيري كند و تنها 
زماني كه او اجالس را ترك كرد، 
ديگر كشورها توانستند توافق كنند كه 
گفتگوها بر سر بازگشت كوبا ادامه پيدا 
كند و آن را در بيانيه پاياني اجالس 

  . ثبت كنند
اين جهت داراي بيانيه مذكور از 

اهميت است كه شكست واشنگتن كه 
همواره براي تغيير رژيم كوبا تالش 

اين در . كرده است را برجسته مي كند
حالي بود كه وزير خارجه دولت اوباما 
پس از ترك اجالس با ادعاي پيروزي 
به قاهره رفت تا در آنجا به آقاي اوباما 

 دو نماينده  خشمگينانهواكنش. بپيوندد
بر  كايي به بيانيه پاياني اجالس،آمري

خانم  تهي بودن ادعاي پيروزي
همچنين، .  گذاشت تاييدكلينتون مهر

رابرت "سناتور دمكرات آمريكايي 
 از نيوجرسي و دو نماينده ديگر "مندز

مجلس نمايندگان خواستار قطع كمك 
مالي به سازمان كشورهاي آمريكايي 
شدند و ناخوشنودي خود نسبت به 

  .مذكور را بازگو كردندبيانيه 
سران كشورهاي آمريكاي التين نيز 
امضاي دستجمعي اين توافقنامه را به 

چاوز در اين . يكديگر تبريك گفتند
اين بيانيه نشان داد كه ما ": باره گفت

حياط خلوت آمريكاي شمالي 
  ".نيستيم

 و -آمريكا كه اكنون در گير دو جنگ 
ن شايد بهتر است پاكستان را نيز بدا

 است و نيز چالشهاي ديگر -بيافزاييم 
از سوي اروپا، چين و برزيل كه در پي 
تجارت و سرمايه گذاري در آمريكاي 
التين هستند را در برابر دارد، ديگر در 
موقعيتي نيست كه همچون گذشته 
سياستهاي خود را به آنها تمام و كمال 

  .ديكته كند
براي برخي از كشورها به ويژه برزيل، 

تحريم اقتصادي آمريكا عليه كوبا لغو 
بدين معنا خواهد بود كه سرمايه 

گذاران آنها كوبا را منبعي براي 
آنها مايلند از . سودجويي خواهند يافت

منابع اين كشور به ويژه منابع انساني 
از اين رو، در واقع اين . آن سود جويند

احتمال وجود دارد كه كوبا خود مايل 
.  نباشد" اس.اي. او"به بازگشت به 

فيدل كاسترو پيشتر بازگشت به اين 
وزارت "سازمان را رد كرده بود و آنرا 

  . خوانده بود"مستعمرات آمريكا 
كه، همزمان با راي  جالب توجه آن

گيري در هندوراس، فيدل كاسترو 
ساده لوحانه است كه فكر كنيم ": گفت

خوش نيتي رييس جمهور آمريكا به 
نيت مي موجوديت چنين نهادي حقا

 اين درحاليست كه كوبا در ".بخشد
حال حاضر دچار مشكالت اقتصادي 

در ماه جاري دولت . شديدي است
رائول كاسترو اعالم كرد كه براي حل 
بحرانهاي كنوني با گفتگوهاي 

 .محدودي موافقت كرده است
از سال گذشته كه زمام امور به دست 
رائول كاسترو افتاد، با وجود قول بهبود 

 به دليل سياستهاي نادرست ،اقتصادي
دولت و فشار از جانب بحران اقتصاد 
كنوني جهاني، وضع اقتصادي رو به 
وخامت گذاشته است، به طوري كه به 

  .بحرانهاي اجتماعي منجر شده است
سات ملي براي سالها كاسترو از احسا

مردم و تهديد به امكان تجاوزگري 
آمريكا استفاده كرده تا قدرت سياسي 

برداشته شدن تحريم . خود را حفظ كند
اقتصادي كه خواست بخشي از سرمايه 
گذاران و كمپانيهاي آمريكايي و 
همچنين آمريكاي التين است، سرمايه 
هاي خارجي را به سوي اين كشور 

ترل و چنانچه كن. روان خواهد كرد
مديريت مناسبي وجود نداشته باشد، 
آينده اين كشور به لحاظ سياسي و 

  .اقتصادي مورد تهديد قرار مي گيرد
  
   اوباما و زيارت در قاهره-

سخنراني آقاي اوباما در قاهره يك 
و سري اظهار نظرات متضاد بيش نبود 

عصاره گفته هاي او با سياستهاي 
از همين . بوش تفاوتي اساسي نداشت

رو برخي از تحليل گران عرب او را 
  . خواندند"بوش در لباس بره"

رييس جمهور آمريكا از يك سو در 
حالي كه جنگ در عراق و افغانستان 
هنوز ادامه دارد و جنگ خونين ديگري 
را در پاكستان هدايت مي كند، از صلح 
جهاني و درك و شناخت از يكديگر 

او همزمان اشاره اي به . سخن گفت
ي كه براي استقرار هفده هزار دستور

. سرباز جديد در افغانستان داده نكرد
به "آقاي اوباما با بيان اين ادعا كه 

ال مردم عراق بدون صدام حهر
، بوش را نيز تبريه "برايشان بهتر است

  . كرد
او از دمكراسي و حقوق بشر و حقوق 
زنان در هنگام ديدار با دو ديكتاتور 

نه، شاه عبداهللا  شده در خاور مياشناخته
عربستان سعودي و حسني مبارك، 
رييس جمهور مصر سخن گفت و 

همزمان به سركوب مردم تحت ديكتاتوري 
نظامي مصر و عدم وجود حقوق دمكراتيك 

  . در عربستان سعودي نيز اشاره اي نكرد
كه رييس جمهور آمريكا سپس اين حقيقت 

امپراتوري آمريكا به فكر منافع خود است را 
او منكر آن شد كه امپرياليسم آمريكا . ردرد ك

براي دست اندازي به منابع طبيعي اين بخش 
از جهان، جنگ خانمانسوز عراق و افغانستان 

پا كرده است و سپس مانند بوش و چيني ررا ب
ادعا كرد كه جنگ عراق براي مجازات 

  . راه انداخته شدبه تروريستهاي يازده سپتامبر 
شما يا ": كه مي گفت بوش شعاراوباما ولي 

در وضعيت " را به "با ما هستيد يا عليه ما
.  تغيير داد"موجود، ما همه كنار هم هستيم

تغييرات لفظي در سخنان اوباما كه شامل 
قدرداني و تقدير فرهنگ اسالمي بود، 

 سياست امپرياليسم راز تغييهيچگونه نشاني 
  . آمريكا نداشت

تي به در جاي ديگري آقاي اوباما به درس
نقش آمريكا در بركناري دكتر مصدق اشاره 

 تنها در "منبع بحران"اما به گفته او . كرد
 است و اين نقش را با "هاخشونت تندرو"

  .واشنگتن تقسيم نكرد
اسراييل و مهمترين بخش سخنان او كه به 

فلسطين بر مي گشت، با وجود اين كه به 
ظاهر از حقوق فلسطينيها دفاع مي كرد، 

آقاي . هيچگونه پشتوانه مادي نبودداراي 
اوباما از دو طرف مي خواهد كه انگشت اتهام 
به سوي هم دراز نكنند اما اشاره اي به كشور 
خود كه طرف سوم است و تا كنون جانبدار 

بهترين و صريح . دولت اسراييل بوده نمي كند
ترين نمونه براي اثبات اين امر، سرپيچي 

از يك هفته پس از ياهو در كمتر انبنيامين نت
كه اوباما در قاهره از اسراييل خواست از  آن

 زا. خانه سازي در نوار غزه جلوگيري كند، بود
اين رو، درخواست اوباما تنها جنبه ظاهري 
داشته و براي دلخوشي مردمي كه به مواضع 
آمريكا در اين منطقه معترض هستند و به 
ويژه به دست آوردن دل كشورهاي عربي، 

  . گرديده استعنوان
در آمريكا، رسانه ها به توصيف سخنراني 

اما او در .  اوباما پرداختند"صلح آميز"
سخنراني خود در قاهره نقشي را بازي كرد 
كه توسط بخشي از قدرتهاي مالي، ارتش و 
برنامه ريزان روابط خارجي آمريكا طراحي 
شده بود؛ نقشي كه چهره اي تازه از 

هاي تاكتيكي و نه امپرياليسم و تغيير جهت
استراتژيكي در به خدمت گرفتن جهان ارايه 

ينسكي، ژ آقاي برشدو سال پي. مي كند
مشاور سابق امنيت ملي آمريكا گفته بود كه 
يك سياهپوست آمريكايي با سابقه نزديكي به 
دنياي اسالم مي تواند چهره آمريكا را در 

برژينسكي به بازي . سراسر جهان تغيير دهد
 اروپا و آسيا وارد "رنج بزرگصفحه شط"

او پيشتر هشدار داده بود كه جهان . است
ديگر تحمل نخواهد كرد و نياز به چهره اي 
تازه، روشي تازه و تعريفي تازه در نقش 

اين بدان معناست . آمريكا در جهان وجود دارد
. كه بايد از انقالب در كشورها جلوگيري كرد

با اين . زيارت مصر نيزبراي همين منظور بود
حال مردم جهان مي توانند از همين عقب 
نشينيهاي هر چند تاكتيكي به سود خود بهره 
گيرند و دولت اوباما را به برخي از اقدامات به 

  سود خود وادار كنند
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قديمي يكي از جنبش دانشجويي 

ترين و مهمترين جنبشهاي صحنه 
سياسي كشور در سالهاي پس از 
. انقالب مشروطيت تا كنون بوده است

تقريبا همزمان با تاسيس نخستين 
دانشگاه درايران، دانشجويان مبارزه و 
مقاومت برعليه ديكتاتوري، نظام 
سرمايه داري و عقب ماندگيهاي 

نمودند و همواره يكي اجتماعي را آغاز 
از مطرح ترين نيروهاي اجتماعي در 

  . اين عرصه ها بوده اند
گرچه در طول نزديك به يك قرن 
شاهد افت و خيزهاي بسياري در 
صحنه مبارزات دانشجويي بوده ايم، 

توان گفت  اما به جرات مي
 نامي برازنده براي كليه "مقاومت"

حركات دانشجويي در طول اين مدت 
  .هستبوده و 

اساسا مقاومت را در دو سطح مي 
يك نوع . توان طبقه بندي نمود

مقاومت سازماندهي شده، هدفمند، 
تشكيالتي و در پيوندي ارگانيك با 
ساير حركتهاي اعتراضي موجود در 
سطوح مختلف اجتماعي و سياسي 
است و نوع ديگر مقاومت عمومي، 
خود به خودي، داراي سيكلهاي 

كه تقريبا هيچ ادواري فراز و فرود 
سطحي از روابط ارگانيك، ماندگاري و 

در مورد . شود تداوم در آن ديده نمي
خصوصيات هريك از اين دو نوع 
مقاومت عالوه بر موارد فوق، 
خصائص و ويژگيهاي متعدد ديگري 

  .را نيز مي توان برشمرد
نكته قابل توجه آن است كه در زمان 
حكومتهاي ديكتاتوري و توتاليتر كه 

روها و جريانات سياسي و حتي ني
اجتماعي به شدت سركوب شده و از 
صحنه فعاليتهاي علني عمال حذف 

شوند، مبارزات توده ها خود را در  مي
دهد  شكل مقاومت عمومي نشان مي

و طبيعتا جنبش دانشجويي نيز 
مستثني نبوده و دراثر سركوب و 
خفقان و حذف نيروهاي نخبه، 

مقاومت مبارزات دانشجويي به سطح 
  .كند عمومي تنزل پيدا مي

اما به دليل ويژگيهاي خاص اين قشر 
اجتماعي و سنتهاي حاكم در تاريخچه 
مبارزاتي آن، اعتراضات دانشجويي به 
سرعت از سطح مقاومتهاي عمومي 
خارج شده و خود را به سطح يك 
جنبش واقعي و مقاومت تشكيالتي و 

  .دهد سازماندهي شده ارتقا مي
ي فراز و فرودهاي جنبش فلسفه تمام

دانشجويي چه در زمان ديكتاتوري 
سلطنتي و چه در زمان حكومت 

توتاليتر آخوندي در همين چارچوبه 
  .قابل بررسي و تبيين مي باشد

اما ويژگي خاصي كه پس از قيام 
 و سركوب نيروهاي 57بهمن 

دانشجويي تحت لواي انقالب 
 قابل مشاهده مي 59فرهنگي سال 
و بروز نيروهاي وابسته باشد، حضور 

به حاكميت است كه تالش كرده اند 
خود را به دانشگاه و دانشگاهيان 
تحميل نموده و حتي در مقاطعي خود 
را به صورت رهبر و سازمانده مبارزات 

  .دانشجويي جابزنند
پس از بازگشايي مجدد دانشگاهها در 

 درحاليكه اكثر قريب به اتفاق 61سال 
ويي يا به جوخه نيروهاي مبارز دانشج

هاي اعدام سپرده شده و يا به زندان 
افتاده بودند، جريان موسوم به 
انجمنهاي اسالمي خود را تنها نيروي 

اين . موجود در دانشگاهها مي ديد
جريان در پيوند كامل با حاكميت، از 
طريق گزينشهاي دانشجويي و ساير 
اهرمهايي كه در اختيارشان گذاشته 

ه كنترل كامل جو شده بود عمال وظيف
و فضاي دانشگاهها را با تداوم 

  .سركوب عريان به عهده گرفتند
ازدواج نامشروع اين جريان با حاكميت 
عمال با تشكيل دفاتر تحكيم وحدت 

  .حوزه و دانشگاه جشن گرفته شد
اين جريان عالوه بر مشاركت فعال در 
ارگانهاي سركوبگر و اطالعاتي رژيم 

ر زندانها، وظايفي نظير بازجويي د
دادستاني به اصطالح انقالب، 
عضويت در سپاه پاسداران، فعاليت در 
دفاتر گزينش ادارات مختلف علي 
الخصوص آموزش و پرورش را نيز با 

. عهده گرفتنده كمال ميل و افتخار ب
همين افراد با گرفتن انواع و اقسام 
بورسهاي داخل و خارج كشور به 

يز سرعت به درجات باالي تحصيلي ن
دست يافتند تا در هدايت ارگانهاي 

  . مختلف رژيم سهيم شوند
در همين رابطه به نام افرادي نظير 
ضرغامي، ميردامادي، عبدي، گنجي، 
نوري و دهها اسم ديگر كه هر يك 
در طول سه دهه گذشته سوابق 
مشعشعانه شان بر همگان روشن 

  .است مي توان اشاره كرد
اه دفتر تحكيم وحدت حوزه و دانشگ

براي اين آقايان و خانمها آنقدر نان و 
آب دار بود كه حتي مدتها پس از 
فارغ التحصيلي اداره دفاتر مركزي 

عهده داشتند و وقتي ه اين تشكل را ب
قضيه از شدت شوري به بي مزگي 
كشيد، به دنبال درگيريهاي بين 
جناحي حاكميت مجبور شدند به 
تشكل خودساخته ادوار تحكيم وحدت 

  . كشي نماينداسباب

اين جريان مانند تمامي جرياناتي كه 
در حكومتهاي ديكتاتوري از باال به 
توده ها تحميل مي گردند به سرعت 
فرمايشي بودن خود را نشان داده و از 
رنگ و لعاب افتاد و فقط در زمان 
مضحكه هاي انتخاباتي رژيم در 
زيرليست اسامي كانديداها نام آن در 

 وابسته به اين كنار ساير جريانات
و . جناح و يا آن جناح ديده مي شد

اعضا آن را نيز از آن زمان 
دانشجوياني تشكيل مي دادند كه مي 
خواستند پس از اتمام تحصيل شغل 
تضمين شده اي در يكي از ادارات 
داشته باشند و از فيلتر گزينشها 

  .براحتي عبور كنند
مقارن با همين دوره كار به آنجا رسيد 
كه شعار غير سياسي كردن كامل 
دانشگاهها از سوي برخي از جناحهاي 
حاكميت بلند شد و اين دكان كامال 

با . در معرض تخته شدن قرار گرفت
اوج گرفتن درگيريهاي بين جناحي در 

عنوان ه زمان انتخاب آخوند خاتمي ب
رييس جمهور، اين جريان از فرصت 

وجود آمده در اثر حضور و بروز ه ب
مقاومت و مبارزه واقعي دانشجويي 

ه سود برد و تالش كرد خود را ب
عنوان سازمانده و رهبر اين برآمد 

  .جديد غالب نمايد
 در اين ميان طبيعتا از كمكهاي بي

دريغ جناحهاي حكومتي و برخي از 
عناصر اپوزيسيون خارج نشين نيز 

ا آنجا كه ت. كامال بهره مند گرديد
حتي برخي از اعضا دفتر مركزي اين 
تشكل به عنوان اپوزيسيون اصالح 
طلب مستقر در داخل مورد توجه انواع 
و اقسام جريانات قرار گرفتند كه البته 
همراه با جريان اصالح طلبي مانند 
كف  روي آب با فروكش كردن 
موجها اين عده هم كم كم از صحنه 

  .ناپديد شدند
يرغم مواضع به ظاهر اين جريان عل

مخالفي كه نسبت به اين جناح يا آن 
جناح حاكميت گرفته، كماكان 
نتوانسته است پيوندهاي خود با 

بررسي . حاكميت را الپوشاني كند
مواضع و حركتهاي اين جريان در 
شانزده سال گذشته به خوبي نشان 

دهد كه اين تشكل وظيفه اي جز  مي
به انحراف كشاندن و كنترل 

هاي اعتراضي دانشجويي در حركت
  .جهت مورد انتظار رژيم نداشته است

از مواضع اتخاذ شده توسط اين 
 18جريان در مبارزات دانشجويي 

تيرماه گرفته تا اخيرا حمايتشان از 
كانديداتوري آخوند كروبي در 
مضحكه انتخاباتي اين دوره رياست 

جمهوري، موارد بسياري را مي توان در 
  .كردهمين رابطه ذكر 

اما مبارزات و حركتهاي اعتراضي 
. دانشجويي مسير ديگري را طي كرده است

پس از دوره ركود شديدي كه در طول دهه 
شصت به دليل سركوب شديد دانشگاهها 
مشاهده مي شد، در بيست سال گذشته روز 
به روز كميت و كيفيت اعتراضات 
دانشجويي يك مسير صعودي معني دار را 

  .طي كرده است
نشجويان از نخستين اقشار اجتماعي بودند دا

كه پوچ بودن ادعاهاي اصالح طلبي رژيم 
را دريافتند و در مقابل آن به افشاگري و 

نقطه اوج اين حركت را . مبارزه پرداختند
زماني شاهد بوديم كه آخوند خاتمي در 
اجتماع دانشجويان مجبور شد نقاب را به 

چهره برداشته و ضمن  طور كامل از
الفت با هرگونه تغييري در قانون اساسي مخ

آنها را مورد تهديد قرار داده و به چپ روي 
  .و وابستگي به خارج متهم نمايد

در همين دوره فاصله گرفتن دانشجويان را 
از تشكلهاي وابسته به رژيم مشاهده مي 
كنيم، چه آنهايي كه وابستگي علني و اثبات 

دارند شده به اين جناح يا آن جناح حاكميت 
و چه آنهايي كه با بده و بستانهاي پشت 
پرده سعي كرده اند منافع شخصي خود را 

  .به نوعي تامين نمايند
استقالل و تعميق فكري حركتهاي 
دانشجويي خود را در برگزاري مراسم 

 به 87 و 86 آذر در سالهاي 16سالگرد 
را  همين مسئله زنگ خطر. خوبي نشان داد

رد تا آنجا كه مجبور براي رژيم به صدا درآو
شد مجددا سركوب دانشگاهها را به صورت 

اخراج و . علني و بدون پرده پوشي پي بگيرد
ن دانشجويي، ستاره دار زنداني كردن فعاال

كردن دانشجويان، اخراج يا بازنشسته كردن 
اساتيد موجه و صاحب نفوذ در ميان 
دانشجويان، استقرار واحدهاي سركوبگر 

هها از جمله اين اقدامات نظامي در دانشگا
  .بوده است

با اين وجود همراه با تعميق بحرانهاي 
اقتصادي و سياسي در سطح جامعه، 
مقاومت دانشجويي همچنان رو به رشد 
بوده است تا آنجا كه در سه ماهه نخست 
سال جاري به طور متوسط روزانه شاهد 
يك حركت اعتراضي توسط دانشجويان 

  .بوده ايم
گزاري اين دوره انتخابات در آستانه بر

رياست جمهوري  با آنكه تشكلهاي رسمي 
دانشجويي وابسته به حاكميت وظيفه خود 
دانستند كه تنور اين مضحكه را گرم نگاه 
دارند اما دانشجويان مراسم تبليغات 
كانديداها در دانشگاهها را به صحنه افشاي 
چهره واقعي رژيم و مزدورانش تبديل 

  .كردند
  15فحه بقيه در ص

  ارتقاء جنبش دانشجويي پاسخي به شرايط حاضر
  

  نادر داروگ
  88 خرداد 20
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  : سخن روز

كسي كه : ضرب المثل آرژانتيني
حرف مي زند مي كارد و كسي 

  كه گوش مي كند درو مي كند
كسي كه : ضرب المثل آلماني

خوب فكر مي كند الزم نيست 
  زياد فكر كند

 
  موسيقي

  
اعتراض محمدرضا شجريان 

  به صدا و سيما
 محمدرضا شجريان در نامه اي به

ضرغامي، رييس صدا و سيماي رژيم 
به پخش سرودهاي ميهني خود به 

 "اي ايران اي سرزمين اميد"ويژه 
اين سرود و ": اعتراض كرد و گفت

ديگر سرودهاي خوانده شده متعلق به 
 است و هيچ 1358و  1357سال 

  ".ارتباطي به شرايط كنوني ندارد
اينجانب در سال ": او در ادامه نوشت

م كردم راضي به  نيز اعال1374
. نيستم پخش آثار خود از صدا وسيما

مجدداً تقاضاي خود را تكرار كرده و 
نقشي  تاكيد مي كنم، آن سازمان هيچ

در تهيه اين آثار نداشته و شايسته 
 است به حكم شرع و قانون سريعاً

كليه واحدهاي آن سازمان از پخش 
  ".صدا و آثار من خودداري كنند

  
  ليلغو اجراي كنسرت م

فرهاد فخرالديني اعالم كرد كه برنامه 
اركستر موسيقي ملي كه قرار بود 

 خود را در 88اولين كنسرت سال 
 خرداد برگزار كند 30 تا 28تهران از 

  . لغو شده است
اجراي اركستر ملي ": وي توضيح داد

تا ايجاد شرايط مطلوب به تعويق 
  ".خواهد افتاد

   
كيوان ساكت از شركت در 

رت ملي خود داري اجراي كنس

  كرد

كيوان ساكت، سوليست تار اركستر، 
خود را از شركت در اين اجرا  انصراف

  . رسما اعالم كرد
اين نوازنده تار و آهنگساز در توضيح 

يازده قطعه ": دليل انصراف خود گفت
اجراي اركستر  ي سه روزه از برنامه

هاي بنده است  موسيقي ملي از ساخته
اين قطعات  مامو به نوعي در اجراي ت

نقش خواهم داشت، اما از آنجا كه 
شرايط فعلي را مناسب اجراي 

دانم در اين اجرا نيز  موسيقي نمي
  ".حضور پيدا نخواهم كرد

  
كنسرت زنانه سيمين غانم در 

تهران همزمان با تظاهرات 

  خياباني 
كنسرت سيمين غانم در تاالر وحدت 
كه در آن تنها زنان مي توانند شركت 

با وجود تظاهرات خياباني برگزار كنند 
  . شد

بليطهاي اين كنسرت از پيش به 
سيمين غانم كنسرت . فروش رفته بود

 "علي"خود را با ترانه اي در وصف 
  .آغاز كرد

  
  لغو دو كنسرت در تاالر رودكي 

كنسرتهاي دونوازي فلوت و گيتار به 
سوئد  از Mats Moller سرپرستي

 به سرپرستي "پريشاد"و گروه 
 28 تا 26پريچهر خلوتي كه قرار بود 

 خرداد  در تاالر رودكي و 29خرداد و 
  .وحدت اجرا شود لغو شدند

 اعالم "بنياد رودكي" عمومي   روابط
ها از سوي  برنامه كرد كه لغو اين

گروهها انجام شده و دليل آن نيز 
  .تاكنون بيان نشده است

  
گروه "لغو كنسرت شجريان و 

 "شهناز

آواز با   هنري دل- فرهنگي شركت
اي از لغو كنسرت  انتشار اطالعيه

تابستان شجريان در تهران و شيراز 
: در اين اطالعيه آمده است. خبر داد

شجريان و گروه  استاد محمدرضا"
 اجرا 88اي براي تابستان  شهناز برنامه
   ".نخواهند كرد

كنسرت تابستاني محمدرضا شجريان 
 تيرماه  قرار بود اواخر"گروه شهناز"و 

 .در تهران و شيراز برگزار شود
  
  

  هنر و فرهنگ 
  

هنر و "بيانيه عده اي از اهالي 

   "فرهنگ
جمعي از اهالي هنر و فرهنگ در 
بيانيه اي ضمن ارج گذاري و تجليل 

اتي كه از ابتدا غير انتخاب(از انتخابات 
دمكراتيك بوده و مردم ايران نقشي 

، )در انتخاب كانديدهاي آن نداشته اند
 " مراجع قانوني و مذهبي "از تمامي

پناه مردم را "درخواست كرد كه نقش 
  . ايفا كنند"شرايط خطير در اين

همچنين از نيروهاي  اين عده
سركوبگر نظامي و انتظامي رژيم 

خويشتن داري و "درخواست كردند با 
از خشونت، تصويري جوانمردانه  پرهيز

  ".از رفتار از خود باقي گذارند
برخي از افرادي كه بيانيه را امضا 

 انتظامي،  اهللا عزت: كرده اند عبارتند از
حسين عليزاده، فاطمه راكعي، جعفر 

  ... .پناهي، شادي افشار و
  

همدردي شاعران و نويسندگان 

 ايران با مردم
يادي از فرهيختگان جامعه شمار ز

ادبي ايران با صدور يك اطالعيه 
ضمن اعتراض به سركوب خونين 
اعتراضهاي مردم ايران، همبستگي 
. خود را با جنبش مردم اعالم كردند

  :در اين بيانيه آمده است
 من ندانم با كه گويم شرح درد"

  سرد؟ قصه رنگ پريده، خون
خون پاك ملت ايران، صداي 

ان و نويسندگان اين رشاع فروخورده
مرزوبوم را به فريادي رسا بدل كرد، 

نظر با مردمي كه گشوده  همراه و هم
شان را  اي، زخم عميق شدن روزنه

عيان كرده است، اعتراض خود را به 
كساني كه با ناديده گرفتن صداي 

وشتم و بازداشتهاي  مردم عامل، ضرب
كنيم، و  گسترده اخير هستند اعالم مي

شويم كه هم بغض به  يادآور مي
سوگ نشستگان و دربندشدگان 

ايم و  رخدادهاي اخير به سوگ نشسته
هوادار عدالت و آرامشي هستيم كه 
تنها با احقاق حقوق ملت ايران برقرار 

  ".شود مي
سيمين بهبهاني، رضا براهني، علي 
اشرف درويشيان، پوران فرخزاد، 
منصور اوجي، مازيار نيستاني، مهري 

 آذين و پگاه احمدي از جعفري، سعيد
  .جمله امضا كنندگان اين بيانيه هستند

   
  

  فيلم
  

 "كلونازپام"فيلم كوتاه مستند 
 بيكاري و رنج " كن"در 

روزنامه نگاران ايران را به 
  نمايش مي گذارد

، ساخته "كلونازپام"فيلم كوتاه مستند 
در  صالحي) سمكو(محمد اسماعيل 

 جسنواره "گوشه فيلم كوتاه"بخش 
كن به مساله تاثيرات سوو رواني ناشي 

ايراني در  از بيكاري روزنامه نگاران
 .سالهاي اخير پرداخته شده است

لحظاتي از زندگي نادر فتوره چي، 
از روي  روزنامه نگار ايراني كه پس

كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد 
به  مجبور به خانه نشيني شد نيز

  .كشيده شده است تصوير

 120 به توقيف بيش از "ونازپامكل"در فيلم 
سالهاي  نشريه و روزنامه در ايران در

 روزنامه 2500گذشته و بيكاري نزديك به 
  .شده است نگار و كادر فني آنها اشاره

گفتني است، بر اساس جدول برنامه پخش 
در  فيلمهاي كوتاه جشنواره كن، اين فيلم

پانزده نوبت در اين دوره از جشنواره به 
  .خواهد آمدنمايش در

 
احساس مسوليت : عباس كيارستمي

  به زميني كه در آن رشد كردم ندارم
 چند هفته پس از "فايننشال تايمز"روزنامه 

لندن براي  لغو سفر عباس كيارستمي به
  . اجراي اپرا، به گفتگو با وي نشست

كيارستمي خودداري سفارت انگليس از 
 "اقدام عليه فرهنگ"دادن ويزا به خود را 

او در ادامه صحبتهايش خود . صيف كردتو
را سفيري براي ايران در غرب ندانست و 

من مثل يك درخت هستم؛ ": داد توضيح
درخت به خاطر اينكه از زمين رشد كرده و 

وليت ئآمده، نسبت به آن احساس مس بيرون
 ندارد بلكه، بايد ميوه، برگ و شكوفه

   ".بياورد
 اي من هيچ وظيفه": كيارستمي تاكيد كرد

براي تصحيح شناخت اشتباه از كشور و 
از سوي ديگر تعداد كساني . فرهنگ ندارم

فيلمهاي مرا مي بينند با كساني كه  كه
 تحت تاثير رسانه هاي جمعي غرب هستند

مقايسه كنيد، من چه كاري مي خواهم 
  "انجام دهم؟

  
پرسش سينماگران از نامزدهاي 

  رياست جمهوري در مورد سانسور
تين بار يك نهاد صنفي براي نخس 

پرسشهاي خود به صورت  هنرمندان با طرح
علني، خواستار پاسخگويي نامزدهاي 

 هاي انتخابي رژيم و روشن شدن شيوه
مديريتي نظام فرهنگي و هنري به ويژه 

  .سينما شد
 از چهار كانديد انتخاباتي "خانه سينما"

رژيم خواسته است كه به اين پرسش پاسخ 
در توليد و نمايش آثار كه سانسور  دهند

 بينند و هنري به ويژه سينما را چگونه مي
چه ساز و كاري را براي اعمال آن 

  .گزينند برمي
اشتغال به توليد و ": آنان همچنين پرسيدند

فعاليتهاي هنري به ويژه سينما را  عرضه در
و  دانيد و يا امتياز؟ ساختار حقوقي حق مي

ين عملكرد دستگاههاي اجرايي متكفل ا
  "عرصه، كدام گزينه را برگزيده است؟

 همچنين از آنان خواسته "خانه سينما"
هاي مشخص  است تا بگويند كه برنامه

براي رونق اقتصاد هنر به ويژه قلمرو  شان
 وجوي سهم توليدات سينما چيست و جست

سينمايي ايران در جهان را چگونه دنبال 
  .كنند مي

بيكاري تعيين زماني براي اجراي طرح بيمه 
معنوي  هنرمندان، حمايت از حقوق مادي و

هنرمندان و آثار سينمايي و ارزيابي ساختار، 
موجود اداري  هاي نظام اهداف و برنامه

حوزه فرهنگ از ديگر محورهاي اين 
  .پرسشها است

  15بقيه در صفحه 
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استبداد مذهبي حاكم بر ايـران بـار         
ديگر مي خواهد با شعبده بازي يـك        

در . انتخابات فرمايـشي برگـزار كنـد      
 4اين به اصطالح انتخابات از ميـان        

 يـك    كانديداي مورد تائيد ولي فقيه    
نفر به عنوان تداركچي نظام با عنوان       

  .انتخاب مي شود» رئيس جمهور«
 قـانون اساسـي     115اصـل   بر طبـق    

ري اسالمي رئيس جمهور بايـد   جمهو
» رجال مـذهبي و سياسـي     «از ميان   

ــه  ــوري  «ك ــاني جمه ــه مب ــد ب معتق
ــمي    ــذهب رس ــران و م ــالمي اي اس

  . باشد» كشور
 قـانون  12از آن جا كه بر طبق اصل      
ــذهب رســمي  اســالم و «اساســي م

  است، » مذهب اثني عشري
 از آن جا كه بر طبق قانون انتخابـات        

اعتقـاد   «كليه انتخاب شوندگان بايـد    
قلبي و التزام عملي به واليت مطلقـه      

  داشته باشند،» فقيه
اكثريت مردم ايران به شمول     بنابرين  

مسلمانان اهل سنت، مسلمانان    زنان،  
شــيعه كــه بــه واليــت فقيــه اعتقــاد 
ندارند، مسيحيان، يهوديها، زرتشتيها،    
بهاييها، و كساني كه به هيچ مذهبي        

يـداي  اعتقاد ندارند نمـي تواننـد كاند      
  چنين انتخابي شوند

همچنين اگر يك مـرد ايرانـي همـه         
ــانون را داشــته  ــدرج در ق شــرايط من
باشــد، وقتــي مــي توانــد بــه عنــوان 
انتخاب شونده در رقابت شركت كنـد       
كــه صــالحيت او از طــرف شــوراي  
نگهبــان تحــت امــر ولــي فقيــه كــه 

را بـه   » نظارت استصوابي «مسئوليت  
  .عهده دارد، تائيد شود

چنين انتخاباتي نه فقـط آزاد،      بنابرين  
دمكراتيك و منـصفانه نيـست، بلكـه      
يك نمايش كامل از تبعيض جنـسي       
و مذهبي براي بازسـازي مـشروعيت       
واليت مطلقه فقيه و مقابله با جنبش       
مترقيانه و آزاديخواهانه مـردم ايـران       

  .است
در مورد استفاده رژيم از اين نمـايش        
سيد علي خامنه اي در سخنراني روز       

ــنندج   22 ــسال در س ــشت ام  ارديبه
بايد اصرار داشته باشـيد همـه       «:گفت

ــد، در    ــركت كنيـ ــات شـ در انتخابـ
انتخابـات بــه نظــر مــن مــساله اول،  
انتخاب اين شـخص يـا آن شـخص         
نيــست، مــساله اول، مــساله حــضور  
شماست، حضور شما است كـه نظـام     
را تحكيم مي كند، پايه هاي نظام را        

ران مستحكم مي كند، آبروي ملت اي     
را زياد مي كند، استقامت كشور را در        
مقابل دشمنيها زياد مي كند، دشـمن       
را از طمع ورزيدن به كشور و از فكـر    
ضربه زدن و توسـعه و فـساد و فتنـه      

اين يك مـسئله    . منصرف مي كند  
  ».بسيار مهم است

رفـسنجاني در   علي اكبر هاشـمي     
نماز جمعه روز اول خرداد امـسال        

باالخره يك راي هم يـك      «:گفت
راي است و مجموعـه آرا سـرمايه        
عظيمي اسـت كـه مايـه اعتبـار و        

شـود و ايـن       عظمت نظام مـا مـي     
مـا  . شاخصي مهم در جهان اسـت     

  ».اين مسئله را كم نگيريم
بنابرين كـساني كـه مـردم را بـه          

چنين نمايشي تـشويق    شركت در   
مي كنند بايد بدانند كه هـر يـك          
راي در اين انتخابات فرمايشي بنا      
به گفته خامنـه اي و رفـسنجاني،        

تحكـيم پايـه هـاي      «يك راي به    
استبدادي و مذهبي واليت     » نظام

اعتبار « يك راي در جهت       فقيه و 
بخشيدن به اين نظـام     » و عظمت 

  . سركوبگر در صحنه جهاني است
دم به شركت در چنـين      تشويق مر 

نمايشي، مـشاركت در سياسـتهاي     
ــك   ــد دمكراتيـ ــاعي و ضـ ارتجـ
جمهــوري اســالمي، مــشاركت در 
پروژه هـاي امنيتـي رژيـم بـراي         
ايجاد تشتت و تفرقه در نيروهـاي       
ــه و    ــت فقي ــد والي ــي و ض مترق
ــردن   ــه كـ ــشاركت در نهادينـ مـ
تبغيض، بي عدالتي، و بي حقـوقي       

  . براي مردم ايران است
ريكهــاي فــدايي خلــق ســازمان چ

ايران هرگونه آمار و ارقام در مورد       
ــايش    ــن نم ــردم در اي ــركت م ش
ارتجاعي را به علت خـصلت ضـد        
دمكراتيك آن، به علـت مـديريت       
آن توسط عوامل ولي فقيـه و بـه         
علت فقدان نظارت داخلـي و بـين      

  .المللي فاقد اعتبار مي داند
ســازمان چريكهــاي فــدايي خلــق 

از جنـبش  ايران با حمايـت كامـل    
كارگران، مزدبگيران و زحمتكشان    
ايران، با پشتيباني كامل از جنبش      
زنان براي رفع هرگونه تبعـيض و       
به ويژه حمايـت از خواسـت زنـان       
ايران براي پيوسـتن بـدون قيـد و         
شرط به كنوانسيون منـع هرگونـه       
تبعـــيض در مـــورد زنـــان، در   
همبستگي با مبارزه زنان و مردان       

ــرنگون  ــراي س ــي ب ــساط ايران ي ب
ننگين رژيم واليت فقيه و استقرار      
يــك نظــام دمكراتيــك، عرفــي و 
مـدافع منــافع تــوده هــاي مــردم،  

 خــرداد 22نمــايش انتخابــات روز 
  . را تحريم مي كند1388
ــنبه   ــه ش ــرداد 12س  2(1388 خ

  )2009ژوئن 
  

  

ولي فقيه رژيم، منكوب مردم 

 حاضر در خيابان
  جعفر پويه

انتخاباتي حال ديگر طشت رسوايي مضحكه 
رژيم واليت فقيه از بام فلك به زير افتاده 

حضور امواج عظيم و غير قابل تصور مردم . است
در خيابانهاي شهرهاي كشور كه يك صدا به 
انتخابات مهندسي شده دم و دستگاه گماشتگان 
علي خامنه اي اعتراض مي كنند، به اندازه كافي 

ه هيچ گوياي واقعيتي انكار ناپذير است و نيازي ب
  . توضيح و تفسير ندارد

علي خامنه اي كه امر بر او مشتبه شده بود كه 
حاكم بالمنازع كشور است، حتا به قانون بي 
. خاصيت رژيم ضد مردمي خود نيز پايبند نيست

او قبل از اينكه شوراي دست آموز نگهبان، 
نتيجه انتخابات مهندسي شده را تاييد كند، به 

م رييس جمهوري پادو ميدان آمد و سراسيمه حك
تبريك زود هنگام . ي خود را تنفيذ كرد و كوتوله

او به احمدي نژاد و دور زدن مراجع قانوني، در 
مقابل عمل انجام شده قرار دادن رقباي خود 

هرچند او سعي دارد با اين شيوه . معني مي دهد
رقباي خويش را از اتوبوس قدرت پياده كند اما 

اي گذاشت كه بازگشت از ندانسته پا به مرحله 
آن به معني در خطر قرار گرفتن عمود خيمه 

اعتراض يكپارچه مردم به مضحكه . نظام است
انتخابات و راي سازي و تقلب آشكار و بي پرده 

 و "مرگ بر ديكتاتور"گماشتگان او، با شعار 
، سر ريز شدن "مرگ بر اين دولت مردم فريب"

ري و يكه بغض فرو خورده ساليان دراز سركوبگ
مردم به خيابان آمده، . تازي اوباشان رژيم است

آگاه به شيوه راي سازي و زد و بندهاي پشت 
پرده براي چپاول ثروت ملي شان، با متقلب 
خواندن رژيم و غير قابل قبول دانستن اعمال آن 
در عمل مشروعيت اش را به زير سووال برده و 
همچون ميخي در چشم گزمگان حكومت، 

  .در خيابانها پاي مي كوبنداستوار 
خامنه اي به خوبي مي داند برداشتن حتا يك 
گام كوچك به عقب به معني تاييد مضحكه 
. بودن انتخابات رژيم اش از ابتدا تا اكنون است

سعي او به زد و بند با رقبا به دليل فشار عظيم 
مردم حاضر در خيابان نيز كار را بدتر از آني كه 

ا با اين عمل پيش چشم زير. هست خواهد كرد
مردم رسواتر خواهد شد و آنها به خانه نخواهند 

از جانب ديگر، باند رقيب نيز از جنس خود . رفت
اوست و خواهان پياده كردن او و دار و دسته اش 
  .از مسند به چنگ آورده است

در مقابل دو گزينه مردم در يكسو و باندهاي 
كمر بسته در سوي ديگر، علي خامنه اي 

رگردان، اميد به باندهاي سياه و نيروهاي س
 امنيتي اي دارد كه اين روزها ميدان -نظامي 

. دار هماوردي با مردم حاضر در خيابانها شده اند
اما شليك گلوله ها و حمله به خانه هاي و 
ماشينهاي مردم به قصد ارعاب محلي از اعراب 
ندارد و همچون بنزين بر آتش، اعتراضها را 

  .ر مي كندشعله ور ت
علي خامنه اي، منكوب مردم حاضر در خيابانها، 
خود كرده را تدبيري ندارد و ناچار به سر فرود 
آوردن در مقابل مردمي است كه به چيزي كمتر 
از برچيدن بساط شامورتي بازي او رضايت نمي 

  88 خرداد 28   .دهند
  

  اين هنوز پايان نمايش نيست
 

  منصور امان
يني، خودكار پرده ُفكاهه سيب زم

نامريي و سپاه پاسداران كه با پيش 
 به خوبي "فساد شو"نمايش ابتكاري 

ستاره باران نيز گرديد، پايين كشيده 
شُد اما اين هنوز به معناي پايان 
نمايش و از سر گرفتن كاسبي طبق 

  . معمول نيست
مهندسي "نخُست، محصوالت فن 

 براي اينكه به سرنوشت "انتخابات
دولت "زمينيهاي گنديده رسواي سيب 

 دچار نشود، مي بايست به "كريمه
شتاب بهره برداري شود؛ يك دلشوره 
ي فهم پذير كه گُسيل هزاران 
تُفنگچي اونيفورم پوش و لباس 
شخصي به خيابانها زير تيتر گوياي 

 در پي تسكين آن "مانور اقتدار"
  . برآمده است

بلندگوهاي رسمي و نيمه رسمي آيت 
ه اي پيش تر صحنه جنگ را اهللا خامن

آرايش كرده و طرف مقابل خود را زير 
دشمن خارجي، آمريكا و "تابلو 

 و جز آن "اسراييل، انقالب مخملي
بازوي نظامي او، سپاه . نشانده اند

پاسداران نيز بر همين موج سر خورده 
است و پس از آنكه رييس بخش 
سياسي آن پنجه هاي خود را براي 

 نشان "ب مخمليخفه كردن انقال"
داد، با صدور يك اطالعيه تكميلي 

آمادگي براي فداكاري و دفاع همه "
جانبه از انقالب، نظام و ميهن 

  .  را خط ونشان كشيد"اسالمي
اگرچه هدف ظاهري اقدامات باند 

 مچاله كردن "آقا" امنيتي –نظامي 
رقبا در قوطي انتخابات است اما نقشه 

ب كساني هاي وي بسي فراتر از سركو
همچون آقايان رفسنجاني، كروبي يا 
موسوي و متعلقات را در بر مي گيرد 

 "نظام"كه نمك گير آش سهميه اي 
هستند و نه مي خواهند و نه توانايي 

  . آن را دارند كه زير ديگ بزنند
قداره كشي باند ولي فقيه به دليل 
هزينه كمرشكني است كه تشريفات 

ان بر نشاندن برگُزيده شوراي نگهب
مسند رياست جمهوري اين بار در بر 

آنها مخارج را مستقيم از . داشته است
 و به "نظام"كيسه خالي مشروعيت 
 آن "گاو گند"بهاي كنار زدن درپوش 

 "دشمن"و شريك كردن ميليونها 
بالقوه در گنده اي كه از رهبران و 
گردانندگان اش بر مي خيزد پرداخته 

  . اند
ت به آخر نرسيده سپس، نمايش انتخابا

 فينال – هر چه كه باشد -و نتيجه آن 
مجرمين مچ . ُفكاهه به شُمار نمي رود

گرفته شُده و النه امني كه زير عنوان 
 در آن پناه "نظام جمهوري اسالمي"

گرفته اند، احترام و ترسي بر نمي 
آقاي خامنه اي، شُركا و رقبا به . انگيزد

 كُدام زبان خود اعتراف كرده اند كه
داليل و انگيزه هاي ناشريف و 
تبهكارانه آنچه كه بر جامعه ايران 
. تحميل كرده اند را توضيح مي دهد

همه تالش آنها اينك گُريز از نوشته 
شُدن بخش پاياني سناريو از سوي 
تماشاچياني است كه آغاز آن را شاهد 

     .بوده اند
   خرداد23

  اطالعات سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  

 نيمنمايش موسوم به انتخابات را تحريم مي ك
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ارتقاء جنبش دانشجويي 

  پاسخي به شرايط حاضر
  12بقيه از صفحه 

  
نكته بارز و قابل توجه در تمامي اين حركتها آن 
است كه جنبش دانشجويي كماكان در سطح 

با آنكه . مقاومت عمومي باقي مانده است
مدتهاست نيازمندي به يك تشكل واقعي، فراگير 

شود اما  و منضبط دانشجويي احساس مي
ويان نتوانسته اند به اين نياز پاسخ مناسبي دانشج
  .بدهند

سركوب وحشيانه رژيم از يك سو، فقدان تجربه 
ه  نيمه مخفي و ب–مبارزاتي در سطح نيمه علني 

ويژه عدم ارتباط مناسب و تعريف شده با جريانات 
انقالبي اپوزيسيون مشكالت مهم بر سر راه ارتقا 

  .اين مقاومت مي باشند
يگر شكافهاي عميق و غيرقابل ولي از سوي د

تخفيف در صفوف رژيم، بحرانهاي فزاينده 
اقتصادي و سياسي و در عين حال رشد و 
گسترش انواع و اقسام وسايل ارتباطي شرايطي را 
فراهم آورده كه دست دانشجويان را براي ارتقا 
مقاومت خود به سطح يك مقاومت سازماندهي 

  .شده باز كرده است
 كه پس از برگزاري اين دوره از ويژه اي شرايط 

مضحكه انتخاباتي رژيم فراهم خواهد شد و با 
بازگشايي دانشگاهها در مهر ماه سال جاري 
مسلما دانشجويان در موقعيتي قرار خواهند گرفت 
كه بتوانند به اين ضرورت و وظيفه تاريخي خود 

  . پاسخ مناسبي بدهند
  88 خرداد 20 –تهران 

  

  ردم ايرانجهان به حمايت از م

   برخاسته است

   5بقيه از صفحه 
انتقاد مي كند؛ غافل از اينكه شهروندان اين 
كشورها، حمايت كامل خود را از مردم ايران به 

  . گوش رووساي دولتهايشان رسانده اند
مجلس ارتجاع نيز با قصد  الريجاني، رييس

باجگيري، كشورهاي غربي را به استفاده از 
: م تهديد كرد و گفتتروريستهاي مزدور رژي

كاري نكنيد كه پاسخ شما را در ميادين ديگري "
   ".بدهيم

همچنين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس ارتجاع از گذاشتن 
جلسات فوق العاد با شركت متكي، مسووالن 
نيروي انتظامي و اطالعات در رابطه با واكنش 

  .كشورهاي خارجي خبر داد
تگي رژيمي كه خود انتخاب امپرياليستها برافروخ

جنبش (و بدتر ) ارتجاع مذهبي(بين بد 
بود، ) دموكراتيك و عدالت جويانه عليه رژيم شاه

اينك با وجود مسدود شدن راه . مسخره است
هاي رسمي اطالع رساني و جلوگيري از كار 
خبرنگاران داخلي و خارجي، هزاران تظاهركننده 

نسته اند مهمترين تريبونهاي  خبرنگار ايراني توا-
رسانه اي جهان را تسخير كنند و ميليونها 
شهروند خارجي را به حمايت و همبستگي با مردم 

همين شهروندان هستند كه . ايران برانگيزند
دولتهاي خود را وادار خواهند كرد گامهاي موثر 
تر و عملي عليه جنايت سازمان يافته رژيم 

 از خانواده ي جمهوري اسالمي در حق عضوي
  .بزرگ بشريت بردارند

  رويدادهاي هنري  
  

  13بقيه از صفحه 

 سال نخستين سالن سينما در 30پس از 
  عربستان

پس از سه دهه دوري شهروندان عربستان از دنياي 
فيلم، نخستين سالن سينماي پايتخت اين كشور افتتاح 

رياض ساخته شده و به   اين سالن سينما در شهر.شد
توانند پس از   شهروندان مذكر عربستان ميواسطه آن
 سينما  شان را در سالن فيلم مورد عالقه سي سال،

  .مشاهده كنند
هيچ زني حتي با همراهي مردي از خانواده اش حق ورود 

  .به اين سالن را ندارد
 سال همراه با پدران يا 9اين سينما تنها به دختران زير 

ن پسر اجازه  ديگرشان و نوجوانان و جوانا"محارم"
  .تماشاي فيلم را خواهد داد

 
 دكتراي افتخاري به كلينت ايستوود

ايستوود در يك موفقيت هنري جديد، جايزه ويژه  كلينت
اين جايزه يك . دريافت كرد  را "انستيتو فيلم آمريكا "

  .دكتراي افتخاري است
ايستوود با بيان اين نكته كه مدت زمان زيادي انتظار 

: كترا و ديپلمي را به دست آورد، گفتد كشيد تا چنين
سينمايي  من هيچ وقت به مدرسه فيلم يا دانشگاه"

 فيلم و بازي در بيش از 30نرفتم اما بعد از كارگرداني 
 تصور خودم اين است كه خيلي وقت  سينمايي،  فيلم50

  ".ام التحصيل شده پيش از اين فارغ
يلمهايي اين بازيگر قديمي سينما كه به دليل بازي در ف

 به شهرت "هري كثيف" و "زشت خوب، بد،"مثل 
فعاالنه در   سال است كه50المللي رسيد، بيش از  بين

  .كند صنعت سينما كار مي
دو . كارگرداني فيلم پرداخت  به ايستوود در كنار بازيگري،

اسكارهاي  "دختر ميليون دالري" و "نابخشوده"فيلم 
  .بهترين كارگرداني را تصاحب كردند

اش در آفريقاي   كه قصه "ناپذير  شكست"ار جديد وي ك
افتد، روزهاي پس از سقوط دولت نژاد  مي جنوبي اتفاق

ماندال، رهبر كشور  كشد و نلسون پرست را به تصوير مي
 خواهد به بهانه برپايي مسابقات دهد كه مي را نشان مي

 بين بخشهاي مختلف كشور وحدت  المللي راگبي، بين
 نقشهاي "مت ديمون" و "مورگان فريمن" .ايجاد كند

  .كنند اصلي اين فيلم را بازي مي
  

  نگار افغان نمايش مستندي درباره يك روزنامه

نمايش مستندي درباره افغانستان در فستيوال فيلم 
 .ي نيويورك، توجه زيادي را برانگيخت"ترايبكا"

 ساخته "بندي ربودن اجمل نقش: كن كار چاق"فيلم 
مترجم  نگار و ، مستندي درباره يك روزنامه"يان اولدز"

است كه به وسيله نيروهاي ) بندي اجمل نقش(افغاني 
ربوده و مدتي بعد سر او  طالبان در بيابانهاي اين كشور

 .در برابر دوربين ويديويي قطع شد

سووالي كه در اين فيلم مستند مطرح شده اين است كه 
ان همكاران نگار افغاني نسبت به ج جان يك روزنامه

  .اش چقدر ارزش دارد غربي
 
  

  كتاب
  

 شازده "فروش دستنوشته هاي نويسنده 
  "كوچولو

ي  ، نويسنده"آنتوان دو سنت اگزپري"هاي  نوشته دست
 .  به حراج رفت"شازده كوچولو" فرانسوي و خالق كتاب

 هواپيماي 1935در آخرين روزهاي ماه دسامبر سال 
حرايي در نزديكي  در ص"آنتوان دو سنت اگزوپري"

 كه خلبان "اگزوپري"دراين حادثه . قاهره سقوط كرد
كرد، به  چيره دستي بود و مكانيكي كه او را همراهي مي

ي  البته نكته. طرز شگفت آوري جان سالم به در بردند
تر در اين ميان، يافتن نشاني از آبادي بود زيرا تمام  مهم

اي شيريني،  هاي كه اين دو با خود داشتند از تك آذوقه
ي دست  ي يك كفه يك پرتقال، مقداري انگور به اندازه

   .كرد و نيم ليتر آب تجاوز نمي
با اين حال، تحليل رفتن قواي بدني مانع از آن نشد تا 

 شرح لحظات سخت انتظار براي "سنت اگزوپري"
خطي لرزان،  او با دست. رسيدن كمك را ثبت نكند

. اي يادداشت كرد ترچهرويدادهاي پس از سقوط را در دف
 پاريس "ساتبي" ژوئن در حراج 17اين دفترچه در روز 

به مزايده گذاشته شد كه در نهايت به مبلغي در حدود 
كارشناسان پيش از اين .  هزار يورو به فروش رفت312

 هزار يورو 300تا  200اين اثر را بين  مبلغ فروش
  .تخمين زده بودند

 به نفع نوجوانان "زوپريبنياد اگ"اين مزايده از سوي 
ترتيب داده شده بود و تمامي مبلغ حاصل از فروش نيز 

  . صرف كارهاي خيريه خواهد شد
  
   

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان

  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
ازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و بيـان     دخلق ارگان س  نبر

اما بديهي است كه از چاپ      . كننده نظرات اين سازمان است    
مقــاالت و مطالــب فعــالين ســازمان و جنــبش مقاومــت و  
صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم نـشريه اجـازه            

. كنـد  دهد و اطالع از آن مفيد اسـت، خـودداري نمـي            مي
شود، بيان   در نبردخلق چاپ مي   مطالبي كه با امضاي افراد      

كننده نظرات خود آنان است كـه ممكـن اسـت بـا نظـرات              
سـرمقاله  . سازمان منطبق، همسو يا اخـتالف داشـته باشـد         

بيـان كننـده نظـر سـازمان     ) با نام و يا بدون نـام     (نبردخلق  
  .است

  
  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       رانسهف

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن          
ايران، اخبار تحـوالت ايـران، عـراق ومـسائل بـين المللـي              

اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در         مربوط به آن،    
  .سايت ايران نبرد بخوانيد

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

  ايران و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

به خون كشيدن دانشجويان 

  و مردم توسط 

 نيروهاي سركوبي
   

  زينت ميرهاشمي 
   

بار ديگر جنبش دانشجويي، در مبارزه عليه استبداد        
. و در دفاع از آزادي، با خـون جوانـان رنگـين شـد     

يكشنبه شب گماشتگان و مزدوران ولـي فقيـه بـا           
يورش وحشيانه به كوي دانشگاه تهران و با به راه          

 نفر از دانشجويان را كـشته       5 حمام خون،    انداختن
ــد  ــي نمودنـ ــادي را زخمـ ــداد زيـ ــامي . و تعـ اسـ

دانشجوياني كه در اين حمله وحشيانه جان باختند        
خانمهـا، مينـا احترامـي و فاطمـه         : عبارت است از  

براتي و آقايان كـسري شـرفي، كـامبيز شـعاعي و           
  .محسن ايماني

ت روز دوشنبه شركت كنندگان در تظاهرات مسالم      
آميز عليه تقلب آشكار در انتخابـات قالبـي مـورد           

بـر  . حمله مسلحانه مـزدوران رژيـم قـرار گرفتنـد         
اساس گزارش رسانه هاي غربي، يك نفر كشته و         

  . تعداد زيادي زخمي شدند
شهادت اين آزاديخواهان را به خانواده آنـان و بـه           

  .مردم ايران تسليت مي گوييم
ــشگاههاي   ــرض در دان ــشجويان معت ــيراز و دان ش

اصفهان مورد هجوم لباس شخصيهاي رژيم قـرار        
  . گرفته اند

. سركوبي و كشتار تظاهرات مـردم محكـوم اسـت         
ولي فقيه و مسئوالن رژيم به شمول گماشـته وي          
. در مقام رياسـت جمهـوري بايـد محاكمـه شـوند           

ــه    ــركت هم ــا ش ــك ب ــات آزاد و دموكراتي انتخاب
ح نيروهاي سياسي و با نظـارت نهادهـاي ذيـصال         

بين المللي گامهايي به سمت يك تغيير مردمـي و          
  . دموكراتيك خواهد بود
  88 خرداد 26

  

  خشونت رژيم عليه مردم 

 عالمت ضعف است
  ليال جديدي

روزنامه ايندپندنت در صفحه اول خود، جنايت و خشونت 
جمهوري اسالمي را با چاپ تصوير يك جوان معترض ايراني 

مردم ايران . يش گذاشته است به نما"ترور در تهران"و تيتر 
به پا خواسته اند و اراده خود را براي تعيين سرنوشت خويش 

  . و كسب آزادي و عدالت در برابر چشم جهانيان قرار داده اند
بنا بر گزارشهاي عيني و مستقيم كه لحظه به لحظه از نقاط 
مختلف كشور به ويژه از تهران به دست مي رسد، حكومت 

ور وحشيانه اي به مردم حمله ور شده است واليت فقيه به ط
همچنين . و مزدوران با باتوم و چماق به جان آنها افتاده اند

خبرها از باز گذاشتن دست سپاه پاسداران براي تيراندازي به 
با اين حال، مردم در خيابانها، . سوي مردم حكايت مي كند

 دولت تقلب مي"مراكز مهم شهر و از بام خانه خود، فرياد 
مرگ بر " و "مرگ بر رهبر"، "كند، رهبر حمايت مي كند

دانشگاه ها تعطيل و اداره ها زودتر از .  سر داده اند"ديكتاتور
 شب 7مغازه ها و فروشگاه ها از ساعت . موقع بسته شده اند

حكومت با فيلتر گذاري سايتها، قطع . تعطيل كرده اند
ين آنها و تلفنهاي همراه، اخراج خبرنگاران و شكستن دورب

غيره تالش مي كند ارتباط مردم ايران را با يكديگر و جهان 
  .خارج ناممكن كند

در همين حال احمدي نژاد كه هيچ آبرويي در ميان مردم 
ندارد، در ميان عربده مزدوراني كه از سراسر كشور براي 
دلگرمي نيروهاي روحيه از دست داده حكومت در تهران 

تقلبي خود را جشن گرفته و جمع آوري شده اند، رياست 
منفعالنه سيل عظيم مردم در خيابانها و خيزش مردمي را به 

  .عوامل خارجي نسبت مي دهد
 سياهي و تباهي از يك سو و عشق به آزادي و صف بندي

عدالت از سوي ديگر در برابر هم آنچنان سياه و سفيد شده 
شود يا بركنار است كه ديگر هيچكس نمي تواند منكر آن 

آنچه اكنون روي مي دهد، در خيابان يكطرفه اي در . بماند
جريان است كه جمهوري اسالمي را به سوي نيستي و 

خامنه اي و رژيم منفور جمهوري . سرنگوني مي كشاند
اسالمي نه راه پس دارد و نه راه پيش زيرا هر دو راه به 

انس از همين رو حكومت ش. تالشي و تباهي ختم مي شود
خود را در سركوب بيشتر آزمايش مي كند؛ اين رسم 

اما جنبش مردم ايران تا . ديكتاتورهاي حقير و درمانده است
سرنگوني رژيم واليت فقيه به پيش خواهد رفت زيرا مردم با 
مشاهده ضعف و حقارت رژيم كه نماد آن استفاده از ابزار زور 

  . است، به تواناييهاي خود بيشتر پي مي برند
دفتر آقاي موسوي از حكومت درخواست اجازه تظاهرات آرام 

او بايد اعالم كند كه دوشنبه يا . در روز دوشنبه را كرده است
هر روز ديگري، اعمال خشونت عليه مردم محكوم است و 
كساني كه آن را رهبري يا اجرا مي كنند، بايد محاكمه و 

  .مجازات شوند
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  شهداي فدايي 

  تيرماه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رفيق افسرالسادات حسيني

  
خـديو   محمدكاظم غبرايي ـ بهمن راست : رفقا

آقـا   خسروي اردبيلي ـ نسترن آل  ـ محمدعلي
ـ گلرخ شهرزاد مهـدوي ـ نـادعلي پورنغمـه ـ      
حميدرضـا هزارخــاني ـ مارتيـك قازاريــان ـ      

الـسادات روحــي آهنگـران ـ محمــود     نزهـت 
ــاريزي    ــداهللا زارع ك ــان ـ ي  ـ   عظيمــي بلوري

قـصاب  ) اميـر (اسماعيل نريميسا ـ محمدرضـا   
رضـا الماسـي ـ     آزاد ـ مسعود فرزانـه ـ علـي    

بيجـاري ـ    خـشكه  حميد اشرف ـ يوسف قانع 
غالمرضا اليق مهربان ـ محمدرضـا يثربـي ـ     
فاطمه حسيني ـ محمدحسين حقنواز ـ طاهره   
خرم ـ عـسگر حـسيني ابـرده ـ محمدمهـدي       

ـ    فوقاني ـ غالمعلـي خـراط    اكبـر   يپـور ـ عل
مسيحا ـ حميد آريـان   ) بهزاد(وزيري ـ مهدي  

  -دوان ـ افسرالسادات حسينـي  ـ بهزاد اميري
نادره احمدهاشـمي ـ سـيمين تـوكلي ـ علـي       

آبـادي   خصوصي ـ كاظم سالحي ـ احمد خرم  
بيان ـ عبداهللا سعيدي بيدختي  اكبر حق ـ علي

كبيـر ـ غالمرضـا جاللـي ـ       ـ حجت محسني
اكبـر   مـضاني ـ علـي   خـسرو مـاني ـ شـفيع ر    

حيدريان ـ سينا كارگر، احمـد بـاختري، ناصـر     
 تـاكنون در مبـارزه     49ممي وند طي سـالهاي      

مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يـا         
در زندانهاي دژخيمان ستمگر شاه و خميني به        

  . شهادت رسيدند
  
  
  


